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“SOMOS ALGUÉM NA HISTÓRIA” AUTORIA E PROTAGONISMO 

EM SALA DE AULA 

 

Alexandre Gubani1 

Brenda Ramos2 

Rodrigo Lourenço3 

ThamirisAltoé4 

 

“Mudar é difícil, mas é possível. [...] A 

educação, especificidade humana, como 

ato de intervenção no mundo. [...]... que 

aspira mudanças radicais na sociedade, no 

campo da economia, das relações 

humanas, da propriedade, do direito ao 

trabalho, a terra, à educação, à saúde...” – 

Paulo Freire 

  

 Esse texto é fruto de uma experiência pedagógica vivenciada a partir do 

desenvolvimento do projeto “Somos alguém na história – Autoria e protagonismo em sala de 

aula” que foi elaborado e desenvolvido entre os bolsistas do PIBID5 – História UFF, 

supervisionados pela professora s Priscila Artte Rosa Nascimento em turmas de alunos do 8º 

ano do Ensino Fundamental e 1º ano do ensino Médio do Colégio Estadual Aurelino Leal, em 

Niterói.  

 O que optamos por compartilhar aqui é uma narrativa que nos impulsiona a repensar o 

cotidiano escolar, a partir de uma escuta sensível e de olhar atento a fim de (re)significarmos   

as relações existentes no espaço da sala de aula e na escola como um todo. Isso implica em 

enfrentarmos o desafio (re)conhecer e (re)criar o espaço escolar, desestabilizando o que está 

posto e propondo novos encaminhamentos, repensando o papel da escola, dos professores e 

                                                 
1Aluno da graduação de História da Universidade Federal Fluminense e bolsista de Iniciação à Docência do Pibid 
2Aluna da graduação de História da Universidade Federal Fluminense e bolsista de Iniciação à Docência do Pibid 
3Aluno da graduação de História da Universidade Federal Fluminense e bolsista de Iniciação à Docência do Pibid 
4Aluna da graduação de História da Universidade Federal Fluminense e bolsista de Iniciação à Docência do Pibid 
5Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). O programa oferece bolsas de iniciação à 

docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando 

graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre 

os futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o Pibid faz uma articulação entre a 

educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais. 
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professoras, dos licenciandos e licenciandas, dos alunos e alunas, e da comunidade escolar 

como um todo. Isso não é tarefa fácil. Faz-se necessário desnaturalizar o cotidiano, 

problematizando-o e ocorrem no interior da escola, repensando a forma como os sujeitos se 

relacionam e os caminhos postos para que se dê o ensino e a aprendizagem. 

 Algumas questões são urgentes. Livros e materiais didáticos cristalizam conteúdos de 

um currículo pensando de forma homogênea. Horários, atividades, testes e provas controlam e 

vigiam o processo de construção de conhecimento6 a fim de ter como produto final um tipo de 

sujeito que ao sair da escola se integre de forma ajustada à sociedade. E quanto aqueles que não 

se adequarem? Serão excluídos, remanejados para turmas “especiais”, inseridos em projetos de 

aceleração de estudos e em breve poderão estar fora do sistema. 

 Essas questões (e outras também!) estão sendo pensadas constantemente pelo nosso 

grupo de trabalho e a partir dos nossos encontros de planejamento e avaliação semanais estamos 

buscando alternativas teóricas e metodológicas que nos ajudem a construir uma práxis 

educativa comprometida com saberes e fazeres dialógicos, libertadores e transformadores. 

 Uma das possibilidades para nós, tem sido estabelecermos o diálogo através da roda de 

conversa na tentativa de pensar a escola que temos e a escola que queremos, procurando dar 

sentido às nossas práticas, de forma que todos nós passemos atuar a como sujeitos e, portanto, 

autores e protagonistas da nossa História. 

 Brandão7 chama atenção para o papel protagonizador dos sujeitos que efetivamente 

transformam a realidade social. Nesse sentido, dar visibilidade a esses significados e processos 

em suas múltiplas dimensões – pedagógica, social e psicossocial – nas diferentes modalidades 

e espaços educacionais onde a educação popular se faz presente e ao mesmo tempo divulgar as 

vozes de educadores e educandos protagonistas desse processo, que precisam redimensionar 

sua própria autoimagem, é tarefa urgente e necessária na busca de uma educação libertadora 

redimensionando as vivências de um novo tempo na educação popular. 

 Nesse sentido, pensar e fazer uma outra escola possível, diante de uma realidade que 

para muitos parece inexorável, se dá também através do estabelecimento de relações horizontais 

entre os sujeitos que fazem parte do espaço educativo. Esse tem sido nosso compromisso 

cotidiano. E ao nos dispormos a dialogar com meninos e meninas jovens de comunidades 

                                                 
6 A constituição das instituições disciplinares efetiva-se na passagem do século XVIII para o XIX, quando essas 

instituições assumem a configuração de espaços nos quais se utilizam métodos que permitem um controle 

minucioso 16 sobre o corpo dos indivíduos por meio dos exercícios de domínio sobre o tempo, espaço, movimento, 

gestos e atitudes para produzir corpos submissos, exercitados e dóceis (FOUCAULT, 1987). 
7 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A Educação Popular na Escola Cidadã. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
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periféricas, vítimas de diferentes formas de violências, com saberes próprios e demandas 

particulares nos forjamos enquanto educadores populares. 

 

SOBRE OS SENTIDOS DE ENSINAR E APRENDER HISTÓRIA 

“A história humana não se desenrola 

apenas nos campos de batalhas e nos 

gabinetes presidenciais. Ela se desenrola 

também nos quintais, entre plantas e 

galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas 

de jogos, nos prostíbulos, nos colégios, 

nas usinas, nos namoros de esquinas. 

Disso eu quis fazer a minha poesia. Dessa 

matéria humilde e humilhada, dessa vida 

obscura e injustiçada, porque o canto não 

pode ser uma traição à vida, e só é justo 

cantar se o nosso canto arrasta consigo as 

pessoas e as coisas que não tem voz.” – 

Ferreira Gullar 

 

 Ao iniciarmos o ano letivo e montarmos nosso plano de ação, nos deparamos com um 

total desinteresse dos alunos e alunas pelos conteúdos apresentados e atividades propostas.  

Sabemos que neste momento, seria fácil culpabilizarmos os alunos pelo desinteresse e apatia. 

Mas buscando nos aprofundarmos no problema, optamos compreender os motivos pelos quais 

agiam assim. Pensamos então na seguinte proposição: Ensinar e aprender História... Que 

sentidos essa experiência pode ter hoje no cotidiano de uma escola pública?   O que e como 

ensinar? 

 Essas questões são fundamentais para o nosso trabalho poderiam ser respondidasatravés 

de textos teóricos sobre o ensino de História e dos documentos curriculares.Na rede estadual de 

ensino temos, atualmente, o currículo mínimo8 que pretende homogeneizar as ações 

educacionais nas escolas, para que futuramente os alunos sejam avaliados pelo SAERJ9. 

                                                 
4A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro elaborou o Currículo Mínimo da nossa rede de ensino. De 

acordo com o documento, ele deve servir como referência a todas as escolas, apresentando as competências e 

habilidades que devem estar nos planos de curso e nas aulas. Sua finalidade é orientar, de forma clara e objetiva, 

os itens que não podem faltar no processo de ensino e aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e 

período letivo. 
5As provas do Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro (Saerj), elaboradas pelo Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da Universidade Federal de Juiz de Fora, cuja implantação 

envolve algumas disputas políticas. Trata-se de uma avaliação unificada para toda a rede estadual, surgida em 

2008, no contexto de implantação de sistemas de avaliação estaduais e municipais censitários em todo território 

brasileiro, principalmente a partir de 2005, após a implantação da Prova Brasil. Devido aos maus resultados do 
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Mas a teoria e a legislação não dão conta das demandas concretas do chão da sala de 

aula, com sua vivacidade impactante. O currículo oficial expresso nos documentos legais não 

dá conta das demandas encontradas. Isso porque o currículo geralmente é pensado de fora para 

dentro da escola, almejando-se ser reduzido a parâmetros e ou a ações uniformes. 

No entanto, partimos do entendimento de que o currículo é muito mais do que uma lista de 

conteúdos de ensino; consiste em pensar a escola a partir dela mesma. Propomos, então, uma 

(re)invenção curricular, a partir das experiências e dos saberes e fazeres dos alunos, das suas 

angústias e medos, da sua curiosidade. Paulo Freire considera que o docente não deve se limitar 

ao ensinamento dos conteúdos, mas, sobretudo, ensinar a pensar, pois “pensar é não estarmos 

demasiado certos de nossas certezas”10. O pensar de maneira adequada permite aos discentes 

se colocarem como sujeitos históricos, de modo a se conhecerem e ao mundo em que se 

inserem, intervindo sobre o mesmo, isto é, aprende-se a partir dos conhecimentos existentes e 

daqueles que serão ressignificados mais adiante.Ensinar é, portanto, buscar, indagar, constatar, 

intervir, educar. O ato de ensinar exige conhecimento e, consequentemente, a troca de saberes. 

Pressupõe-se a presença de indivíduos que, juntos, trocarão experiências de novas informações 

adquiridas, respeitando também os saberes do senso comum e a capacidade criadora de cada 

um. 

A verdadeira aprendizagem é aquela que transforma o sujeito, ou seja, os saberes 

ensinados são reconstruídos pelos educadores e educandos e, a partir dessa reconstrução, 

tornam-se autônomos, emancipados, questionadores, inacabados.  

“Nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do 

saber ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito do processo”11.  
 

Sob esse ponto de vista, percebemos a posição do educando como sujeito desse 

processo de reformulação do conhecimento, ao lado do educador. Ele passa a ser visto como 

agente e não mais como objeto, isto é, ambos fazem parte do processo ensino-aprendizagem. 

 

                                                 
Rio de Janeiro nas avaliações federais, diversas mudanças ocorreram na política educacional, e o Saerj surgiu no 

contexto dessa nova orientação, como avaliação diagnóstica, com conteúdo alinhado a um currículo mínimo 

revisado e padronizado para toda a rede. Ambas as citações são desse texto 

http://pibid.cpdoc.fgv.br/sites/pibid.cpdoc.fgv.br/files/trabalho_anais_enalic.pdf 

10FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo. Paz e Terra, 

1996. p. 28. 
11Idem.p. 26. 
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PROJETO SOMOS ALGUÉM NA HISTÓRIA 

O projeto “Somos alguém na história” – Autoria e Protagonismo na escola” emerge a 

partir do seguinte questionamento: “Qual o sentido da História ensinada na escola?” 

Percebendo que muitos estudantesnão estavam demonstrando interesse nas aulas, se recusando 

a participar das atividades propostas, buscamos uma maneira de estreitar nossas relações e 

compreendermos as motivações para este problema. Consideramos que conhecer nossos 

estudantes é a melhor forma de aproximação, e mais do que isso, é necessário que eles 

conheçam a si mesmos e uns aos outros. Assim, o projeto é totalmente voltado para as escritas 

autorais desses estudantes, para as suas histórias de vida.  

O objetivo do projeto é, primeiramente, destacar o papel do estudante como protagonista 

do processo histórico, que ele se reconheça enquanto sujeito que pode atuar na sociedade. Além 

disso, conhecendo os estudantes, podemos aproximar nossos conteúdos e discussões às suas 

realidades de vida, para que assim a História ensinada em sala de aula possa ter um significado. 

A escolha do título “Somos alguém na história” se baseou na fala de um dos estudantes, 

que ao ser questionado, durante uma roda de conversa, sobre o sentido da escola nos respondeu 

que ele estuda para ser “alguém na vida”. Percebemos, então, que este estudante não se 

reconhece como “alguém”, ele acredita que ainda será; ademais, esse “ser alguém”, no futuro e 

através do estudo, está diretamente relacionado a obter uma posição financeira superior a qual 

ele se encontra atualmente. Portanto, falar sobre si, sobre sua história, é também se reconhecer 

enquanto esse alguém que é importante na sociedade.  Carmen Lúcia Perez12traz em sua 

abordagem o conceito de “conhecimento-emancipação”, na qual conhecer significa reconhecer 

o outro como autêntico outro. Dentro da nossa realidade escolar isso implica em um sentimento 

de empatia e solidariedade com os colegas e também com a comunidade. Perez também aponta 

que rememorar e compartilhar memórias sãoações rebeldes contra o sistema educativo 

contemporâneo que atua como instrumento de regulação e controle social. Logo, trabalhar com 

a memória como uma prática de resistência nos leva a pensar a escola e a sala de aula como um 

espaço plural que reúne culturas e valores diversos, que irão influenciar diretamente nas formas 

de enxergar a realidade e responder aos obstáculos da vida cotidiana. Neste sentido, 

compreendendo a individualidade dos nossos estudantes assim como os espaços nos quais estão 

                                                 
12PÉREZ, Carmen Lúcia. Sentidos emancipadores das narrações de memórias. Revista Presença Pedagógica, vol. 

12, n. 67, jan./fev. 2006, p. 17-25. 
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inseridos, conseguimos valorizar suas experiências e torná-los personagens principais das aulas 

de história. 

Iniciamos nosso projeto com a exibição do filme “Escritores da Liberdade”, que, se 

baseando numa história real, apresenta os desafios da educação pública, com a especificidade 

da escola estar inserida num espaço que vivencia uma realidade social e econômica muito 

problemática. Durante a exibição já pudemos presenciar reações dos estudantes que indicaram 

uma identificação com as questões apresentadas no filme. Em seguida, fundamentados na 

perspectiva da prática dialógica, propomos uma roda de conversa. 

 Sueli Ferreira13 ressalta que a prática de ensinar, realizada na perspectiva da dialogia, 

valoriza o discurso, como formador do sentido, determinando a palavra como suporte para a 

construção do conhecimento e relações sociais. Segundo Ferreira, ao interagirmos com o 

“outro”, constituímos o nosso próprio modo de ler a vida. Se silenciarmos a voz de nossos 

estudantes impedimos que eles sejam compreendidos e interpretados, os afastamos de suas 

próprias ideias, o que pode resultar numa concepção equivocada de si mesmo.   

Na roda de conversa sobre o filme,os estudantes conseguiram relacionar as temáticas 

apresentadas com a realidade do CEAL. Evidenciaram, por exemplo, que existe preconceito 

por parte de alguns colegas com relação às roupas, às músicas, à condição financeira, e, 

inclusive, racial; apontaram que nem todos os professores da escola são como a professora do 

filme, que acredita no potencial dos alunos e luta pela melhoria da qualidade da educação.  

Baseando-nos na experiência do filme, a proposta se direcionou para a confecção pelos 

estudantes de seus memoriais. Em aulas alternadas fomos desenvolvendo nossas atividades em 

torno desse objetivo. Pedimos para que os estudantes levassem pastas onde seriam armazenadas 

todas as suas produções ao longo do ano. 

A terceira atividade girou em torno da música “A História da Vida de Cada Um”, que 

aborda a questão da identidade e das trajetórias individuais. Os alunos escutaram a música e, 

depois, debateram sobre a letra, comentando sobre como enxergam a importância de ser único 

e de ter uma história própria. A letra foi colocada na pasta de cada um, como referência de 

abordagem sobre o tema em um campo diferente do que eles vinham trabalhando. 

“Me olhar no espelho e não querer me ver esquecer das coisas quesó eu 

sei fazer 

Querer me comparar com quem? Melhor não ser igual a ninguém cada 

um, cada um 

                                                 
13FERREIRA, Sueli. O professor e a prática dialógica. Um foco na constituição do sentido. Uberaba, v.3, n.8, 

maio/ago. 2003.p. 23 -31. 
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Ser capaz de dar valor ao que eu já tenho da forma que eu sei, 

de onde eu venho 

Poder ter algo pra dizer sobre que o que eu já consegui ver cada 

um, cada um 

Nem me elogiar, nem me condenar, apenas poder dizer sou eu 

Nem me enganar há um preço pra pagar, mas se for mesmo assim, 

valeu 

Eu só queria conhecer a história da vida de cada um 

E a minha eu também poder contar 

Não quero festejar a sua derrota o que eu posso ganhar é o que 

me importa 

Querer me comparar com quem? Melhor não ser igual a ninguém 

cada um, cada um 

Nem me elogiar, nem me condenar, apenas poder dizer sou eu 

Nem me enganar há um preço pra pagar, mas se for mesmo assim, 

valeu 

Eu só queria conhecer a história da vida de cada um 

E a minha eu também poder contar 

Eu só queria conhecer a história da vida de cada um 

E a minha eu também poder contar”(Banda Autoramas) 

 

 Para a atividade seguinte, pedimos que os estudantes levassem suas fotos de infância. 

Foram muito poucos aqueles que não levaram, alguns levaram mais de uma foto e ficavam na 

dúvida em qual seria armazenada na pasta. Foram momentos divertidos, nos quais os colegas 

se interessavam por conhecer as fotos uns dos outros, se identificavam com alguns elementos 

presentes nas mesmas que acabavam remetendo a outras lembranças; vale dizer que percebemos 

um carinho especial com aquelas fotos que expressam a lembrança de um passado que, para a 

grande maioria deles, segundo os relatos, foi feliz.   

Num outro momento, trabalhando com a temática da Genealogia, os alunos aprenderam 

que família, acima de tudo, se constituía a partir dos laços afetivos com outros indivíduos, 

percebendo que há diferentes formas de “ser família”. Para colocar o que foi estudado o em 

prática, pedimos aos alunos que montassem suas próprias árvores genealógicas, contendo as 

pessoas que achavam mais importantes, além deles próprios. Os resultados foram variados e 

ricos em interpretações. Cada aluno desenhou sua árvore, acrescentando nela, pessoas da 

família, da escola e de outros grupos sociais os quais fazem parte. As árvores, desenhadas em 

folhas de papel ofício, foram colocadas nas pastas de cada aluno, finalizando a quarta atividade. 
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Como ainda estamos com o projeto em andamento, seguimos na perspectiva de elaborar 

mais atividades e ampliar o espaço autoral na escola. Além disso, defendemos que esse processo 

precisa ser pensando não apenas nas aulas de História, mas por todos os que convivem neste 

espaço, para que se efetive um ambiente verdadeiramente democrático, aberto ao acolhimento 

e no respeito mútuo, considerando a legitimidade do outro e a educação mútua que se dá a partir 

daquilo que somos/estamos nos constituindo no mundo.  

Nossos caminhos e descaminhos apontam para a solidificação de relações mais 

humanizadas na escola e para a construção coletiva de um currículo emancipador, que 

compreenda o homem “como um ser histórico, inserido num permanente movimento de 

procura, faz e refaz constantemente o seu saber14” e que, portanto, não será, mas já é, pela sua 

própria natureza, “alguém na História”. 

                                                 
14FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? Tradução de Rosisca Darcy de Oliveira / prefácio de Jacques 

Chonchol. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1977 – 10a edição 
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O CLÍMAX EM SALA DE AULA 

COMO ESTABELECER UMA NOVA RELAÇÃO ENTRE O CINEMA, O 

HOMO ZAPPIENS E O ENSINO DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS?  

 

André Alboretti 

 

INTRODUÇÃO 

Inaugurada em agosto de 2016, a segunda turma do Mestrado Profissional em Ensino 

de História (ProfHistória) dá prosseguimento às investigações voltadas para a sala de aula. E 

para além da criação de um produto educacional que almeja o aperfeiçoamento do ensino de 

História nas escolas, a pós-graduação oferece aos docentes a chance de desconstruir a disciplina 

que lecionamos, atribuindo novos significados a ela. 

Nesse caso, a discussão das políticas curriculares, por exemplo, tem sido fundamental. 

Postas em xeque no mestrado, percebi que os agentes que interferem na elaboração dos 

currículos escolares também são responsáveis por enquadrar a memória: disputas, 

esquecimentos e silenciamentos. Embora pareça uma conclusão óbvia, esse tipo de reflexão 

nem sempre (ou melhor, quase nunca) abarca os licenciandos nas universidades. 

Consequentemente, vários recém-formados ingressam no mercado de trabalho naturalizando 

uma História com a qual boa parte da população brasileira não se identifica, em que 

predominam as referências culturais brancas, eurocêntricas e masculinas. 

O docente preocupado com o desenvolvimento intelectual de seus estudantes procura 

demonstrar a aplicabilidade do saber que ensina, costurando um nexo com o mundo deles. 

Assim, de acordo com o pedagogo Paulo Freire1, é somente quando há sentido para a vida dos 

sujeitos que estes convertem a informação em conhecimento. A meu ver, porém, as relações 

entre a História e a Educação estão na sua fase embrionária. Não apenas pela distância física 

(no estado do Rio de Janeiro, esses cursos em uma mesma instituição se localizam em prédios 

ou até campi distintos), mas pelo fato de uma parcela expressiva das graduações em História 

                                                 
 Mestrando do ProfHistória/2016 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO). 
1 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa – 25ª ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2002. 
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privilegiar a formação de bacharéis – muitos dos quais, em função das escassas oportunidades 

de atuação em centros de pesquisa, acabam encontrando na escola um meio de sobrevivência. 

Diante desse quadro, a iniciativa do ProfHistória é primordial, qualificando os professores 

através de um ensino que edifica o conhecimento histórico em uma perspectiva educacional e 

nos tornando mais sensíveis para atender às demandas dos nossos estudantes. 

Ministrado pelo professor Jorge Victor de Araújo Souza (UFRJ) durante o primeiro 

semestre de 2017, o curso Narrativa, imagem e construção do fato histórico promoveu um 

diálogo sobre como podemos manusear os documentos imagéticos na escola e obtermos mais 

dinamismo em nossas aulas. Se no século XIX História buscava se afirmar acreditando na 

interrogação de documentos escritos como o resgate fiel de uma realidade temporalmente 

longínqua, no século XXI o Cinema, as fotografias, as pinturas, as histórias em quadrinhos e os 

videogames adquirem cada vez mais visibilidade. Encarados hoje como mecanismos de 

provocação que nos permitem o acesso a aspectos econômicos, políticos e sociais de uma dada 

civilização. 

Logo, a problemática deste artigo reside, em um primeiro momento, em desvendar quem 

são os protagonistas que estão na escola para, em seguida, entender como o Cinema pode 

mediar discussões pertinentes em sala de aula, fortalecendo o senso crítico dos estudantes. Com 

qual intuito operamos com determinada produção na escola? Por que a escolhemos? E o mais 

importante: quais são as expectativas que projetamos nos nossos estudantes? Todos esses 

pontos serão analisados visando explicitar a riqueza de possibilidades de ensino que os filmes 

representam. Afinal, como disse o próprio Jorge Victor de Araújo certa vez em aula, “nem todos 

os filmes são sobre História, mas todos eles são necessariamente históricos”, o que lhes confere 

uma potencialidade didática que, em tempos de ataques ideológicos direcionados à disciplina 

escolar História, deve ser explorada a nosso favor.   

 

QUEM SÃO AQUELES PARA QUEM ENSINAMOS? 

Quando eu estava no Ensino Médio e cogitava a hipótese de prestar o vestibular para o 

curso de História, um antigo professor de Geografia me alertou que os dois pilares que erguem 

um bom mestre são o carisma e o domínio das matérias que leciona. Ao longo de minha 

trajetória na escola, pude comprovar que estes são elementos indispensáveis ao docente. No 

entanto, algo precioso que os estudantes me mostraram que a empatia é outra qualidade 

decisiva. E antes de nos colocarmos no lugar deles, precisamos saber quem eles são. 
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Um médico empenhado em curar o seu paciente faz um levantamento de sua vida para 

melhor orientá-lo. A fim de descobrir a alternativa mais adequada para se reparar um carro, o 

mecânico faz junto ao seu proprietário um balanço das avarias que o veículo já sofreu. Antes 

de fixar qualquer viga ao chão, o engenheiro civil responsável pela obra encomenda um 

detalhado estudo do terreno sobre o qual deseja levantar um prédio. Então, se o ato de 

conhecermos quem trabalha conosco é providencial – inclusive nas profissões que não são 

caracterizadas pelo extremo contato humano –, por que nós, professores, não conseguimos 

visualizar plenamente quem são os nossos estudantes? 

Como docente da Educação Básica, tenho ciência de que as jornadas de trabalho no 

magistério são desgastantes, o que compromete a execução de ações inovadoras. A 

desvalorização salarial a qual somos submetidos (acompanhada de perto pela falta de 

reconhecimento simbólico) faz com que esquartejemos as nossas atividades em uma dezena de 

colégios. Tudo isso para alcançarmos uma remuneração mínima para garantir o nosso sustento. 

Entretanto, compreender quem são aqueles para quem ensinamos sempre ocupará uma posição 

central. 

Na década de 1990, testemunhei enquanto estudante uma educação de caráter 

tradicional, em que os “alunos”, sem luz, absorviam integralmente a fala do mestre, detentor de 

todo um conhecimento. Não havia trocas. Foi assim tanto com a geração do meu pai (de fins 

dos anos 1960), por exemplo, quanto com a minha. Todavia, por mais que eu não possa me 

identificar como docente dissociado da minha experiência de estudante, seria ilusório crer que, 

em plenos anos 2010, leciono para uma comunidade com o mesmo perfil da minha época de 

adolescente.   

 Devido aos avanços científicos, muita coisa mudou. Tanto a ponto de os pesquisadores 

do campo da Tecnologia Bem Wrakking e Wim Venn conceberem os jovens que vão para as 

escolas atualmente como sendo a geração Homo Zappiens2. Um grupo que nasceu com a 

difusão de recursos digitais como smartphones e tablets, além do farto acesso à internet, criando 

uma cultura de aprendizado peculiar.  

Como explica a professora de Prática de Ensino da Universidade de Passo Fundo/RS 

Flávia Eloísa Caimi em “Geração Homo Zappiens na escola3”, vivenciamos a terceira 

                                                 
2 VEEN, Wim; WRAKKING, Bem. Homo zappiens: educando na era digital. Porto Alegre: Armted, 2009. 
3CAIMI, Flavia Elosísa. Geração Homo Zappiens na escola: os novos suportes de informação e a aprendizagem 

histórica. In: MAGALHÃES, Marcelo, ROCHA, Helenice, RIBEIRO, Jayme Fernandes, CIAMBERELLA, 
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revolução dos transportes de informação. Com isso, os novos meios de comunicação retiram da 

cultura impressa – cuja “viagem” ao saber é organizada por quem produz o texto – a condição 

de único processo de aprendizagem4.  

Em contrapartida, no texto “Por que os alunos (não) aprendem História”, Caimi 

argumenta que os conteúdos de História ministrados em sala de aula são, na maioria das vezes, 

“abstratos e distantes do universo de significação dos jovens5”. E ainda que as recomendações 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais – os quais são relativamente recentes na história da 

Educação Brasileira – tracem objetivos voltados para o desenvolvimento de capacidades e 

habilidades cognitivas dos estudantes, o ensino que persiste nas escolas é aquele caracterizado 

pela memorização e acumulação quantitativa de informações, o que não dá conta das angústias 

dessa nova geração. Como resultado, os indivíduos tendem a concluir o Ensino Médio portando 

saberes superficiais, não restando em seu imaginário “nada mais do que fragmentos desconexos 

de fatos, datas, nomes, muitas vezes sobrepostos aleatoriamente6”. 

Logo, partindo do princípio que o êxito da educação se liga à capacidade que temos em 

aproveitar a realidade vivida pelos estudantes em nossas aulas, por que as mídias como o 

Cinema e os jogos eletrônicos não poderiam ser utilizados na escola? Como professor, 

concordando com Flávia Caimi, sei que o acesso a uma extensa gama de informações por si só 

não garante o desenvolvimento intelectual do jovem (mesmo por que, as noções de informação 

e o conhecimento pertencem a categoriais diferentes). Pelo contrário: o que temos constatado 

na escola é a presença de estudantes cada vez menos autônomos, com baixa capacidade de 

interpretação, escrita e reflexão. 

Desse modo, por que não seria possível discutir a mudança de perfil da mulher a partir 

do filme Frozen, (2013), da Disney? Por que não seria possível entrar em contato com todo o 

horror que a Grande Guerra de 1914 inaugurou com o jogo eletrônico Battlefield 1 (2016)? Por 

que não poderíamos entender os conflitos étnico-raciais com a leitura crítica da revista dos X-

Men (1963)?  

Caro colega, sei que as condições de trabalho nas escolas passam longe das ideais, ainda 

mais para aqueles que trabalham nas redes públicas de ensino, onde os salários são baixos, o 

                                                 
Alessandra (Orgs.). Ensino de História: usos do passado, memória e mídia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014, 

p. 165-183. 
4 Ibidem – p.166. 
5CAIMI, Flávia Eloisa. Por que os alunos não aprendem História? Reflexões sobre ensino, aprendizagem e 

formação de professores de História. In: Revista Tempo, n. 21, 2007, p. 18. 
6 Ibidem – p. 20. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

28 

 

currículo é defasado e a estrutura física deixa a desejar. Nem sempre será viável passar um 

filme ou projetar os quadrinhos, mas é importante termos em mente que essas mídias são um 

viés de análise tão legítimo quanto os documentos escritos, podendo causar uma identificação 

maior com uma geração que enxerga o mundo de um modo diferente do nosso. 

 

O CINEMA COMO DOCUMENTO 

Em 2001, quando me encontrava na então 5ª série do Ensino Fundamental, a professora 

de História passou para a minha turma o filme Gladiador (2000), uma superprodução 

estadunidense vencedora de cinco Oscars estrelada por Russel Crowe, Richard Harris e Joaquin 

Phoenix. Além de ser a primeira vez em que assistia a um filme na escola com o intuito de 

aprender, tratava-se de uma obra que ativava a minha memória afetiva, visto que o meu avô 

paterno, sendo oriundo do sul da Itália (terra onde se deram os primeiros combates entre 

gladiadores), havia criado uma grande expectativa na época do seu lançamento. 

Naquele período, tinha aulas de História Antiga no colégio: o surgimento do ser 

humano, os povos da Mesopotâmia, os helênicos e, finalmente, Roma. A expansão territorial 

do Império Romano, a Política do Pão e Circo e a escravidão eram alguns dos temas de minhas 

aulas que eram exibidos no filme, o qual conta a saga de Máximus Décimus Meridius, general 

leal ao imperador Marco Aurélio (121-180) que é rebaixado ao posto de cativo e anseia por 

vingança pelo assassinato de sua família. Uma prática que, contudo, não se mostrou eficaz. 

Se não trabalhada em uma perspectiva de desconstrução, as crianças correm o risco de 

entender a trama do filme como sendo parte do mundo real. E foi exatamente o que aconteceu 

conosco naquela oportunidade. Como tínhamos entre onze e doze anos de idade, a nossa 

capacidade de abstração era bastante limitada. Como poderíamos conceber eventos ocorridos 

há quase dois mil anos? Como visualizaraíamos o significado político de guerras ou de lutas 

entre homens em uma arena? 

Historicamente, o Cinema e as imagens dos livros didáticos são entendidos como 

ilustrações de textos ou do discurso do professor em sala de aula. Mesmo que se baseie em 

fatos, todo e qualquer filme é uma obra de ficção: esse é o primeiro aspecto que um professor 

deve elucidar. Será que um governante do porte de Marco Aurélio teria semelhança com o 

personagem vivido por Richard Harris, o qual, diante de tamanho poder em suas mãos, era 

apenas um homem debilitado que não gostaria de ser lembrado como um tirano? Será que ele 

realmente teria a intenção de nomear como sucessor alguém que não o seu filho legítimo? Será 

que um escravo, que sequer detém a liberdade sobre o seu próprio corpo, conseguiria desbancar 
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a popularidade de um imperador romano? Perguntas relevantes e que jamais foram feitas na 

escola. Assim, para nós, estudantes, o filme era automaticamente a realidade da própria Roma. 

Com a expansão documental7 ao longo do século XX, outras produções do ser humano 

passaram a ser tidas como documentos que auxiliam no processo de construção do 

conhecimento histórico. Nesse caso, um filme pode ser considerado um documento não no 

sentido de reproduzir uma realidade histórica tal como ela foi um dia, mas sim como uma obra 

que evidencia como determinada sociedade imagina aquela realidade. 

E se por um lado a antropóloga Lilia Schwarcz no texto “Lendo e agenciando imagens8” 

acredita que as imagens não são apenas ilustrações, Caimi no artigo “Fontes históricas em sala 

de aula9” condena a utilização desses documentos como um instrumento de reforço das ideias 

do professor. É necessário problematizá-las. 

Assim, como expõe o crítico de arte francês Georges Didi-Huberman, no livro “Diante 

da imagem10”, a imagem possui uma textualidade que demonstra uma correspondência no 

tempo e no espaço – mas que só pode ser acionada com um questionamento. Em qual contexto 

a obra é feita? Quem a fez? Qual a sua intencionalidade? O que há de explícito e implícito nela? 

Essa é a chave da problematização que os filmes podem mediar na escola. 

 

UM DIÁLOGO EM SALA DE AULA 

Como trabalho final da disciplina do professor Jorge Victor no ProfHistória, os docentes 

deveriam fazer uma mostra de como lidaríamos com uma imagem em sala de aula. Assim, elegi 

o filme Rocky IV (1985), ativando novamente a minha memória afetiva, já que em 2007, quando 

prestava o vestibular, dois professores me recomendaram o filme sob o argumento de que era a 

materialização do típico patriotismo estadunidense durante a Guerra Fria (1945-1989).  

Bem como o xadrez, a Guerra Fria consistiu em um perfeito jogo de soma zero. Mediado 

pela ameaça da bomba atômica, o conflito entre a doutrina do livre-comércio e a expansão do 

Socialismo pôs Estados Unidos e União Soviética, as duas superpotências do pós-Segunda 

Guerra Mundial, em lados opostos do tabuleiro. E no duelo por zonas de influência ao redor do 

                                                 
7 BARROS, José D´Assunção. Fontes históricas: olhares sobre um caminho percorrido e perspectivas sobre os 

novos tempos. In: Revista Albuquerque, vol. 3, n. 1, 2010. 
8 SCHWARCZ, Lilia M. Lendo e agenciando imagens: o rei, a natureza e seus belos naturais. In: Sociologia & 

Antropologia, julho-dezembro, 2004, v. 04, nº2, p. 391-431. 
9 CAIMI, Flávia Eloísa. Fontes históricas em sala de aula: uma possibilidade de produção de conhecimento 

histórico escolar? In: Anos 90, Porto Alegre, v.15, nº 28, p. 129-150, dez. 2008. 
10 DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da imagem. Questão colocada aos fins de uma história da arte. São Paulo: 

Editora 34, 2015. 
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globo, a conquista de um implicava fundamentalmente a derrota do outro. Esse é o cenário 

histórico no qual a produção se insere, devendo ser destrinchado em sala de aula. 

Como as armas nucleares de EUA e URSS não poderiam ser postas à prova no campo 

de batalha, o que causaria um verdadeiro apocalipse, o Cinema cumpriu uma importante função 

como aparelho de propaganda ideológica. Desse modo, é necessário evidenciar quem são os 

seus idealizadores e quais as possíveis intencionalidades. 

Escrito, dirigido e protagonizado por Sylvester Stallone, que foi apontado pelo então 

Presidente Ronald Reagan (1981-1989) como o ator que melhor incorporava o espírito 

estadunidense, o filme conta a luta do ítalo-americano Rocky Balboa contra o russo Ivan Drago.  

Na década de 1980, devido aos expressivos resultados no campo do esporte, a União 

Soviética deseja ascender no boxe. Assim, os jovens teriam uma noção mais clara de como as 

competições esportivas podem atender a demandas políticas. E para tal, a esperança russa contra 

o campeão mundial Rocky Balboa era o pugilista Ivan Drago (Dolph Lundgren), atleta de quase 

dois metros de altura e cento e dezoito quilos. 

Apollo Creed, ex-boxeador e melhor amigo de Rocky, pede para lutar em seu lugar, 

dizendo: “isso não apenas é uma luta. Somos nós contra eles”. Nesse momento, os alunos têm 

a oportunidade de se deparar com a bipolaridade política que marcou o século XX em toda a 

sua plenitude. Retratado de modo frio, calado e impiedoso, Drago mata Apolo desferindo-lhe 

socos com uma força descomunal. O antagonista está formado. E como um dos trailers do filme 

exprime de modo sensacionalista, “a única coisa que Rocky não pode fazer agora é fugir”. 

Assim, ele aceita o desafio do rival, escolhendo lutar em Moscou no dia de Natal. 

Antes do embate, no entanto, Balboa decide fazer o seu treinamento no inferno de gelo 

da Sibéria – o ponto alto da trama e onde os estudantes mais demonstram interesse. Enquanto 

Rocky corta enormes toras de madeira, carrega pedregulhos e corre na neve, Drago treina em 

um laboratório com a ajuda de equipamentos de última geração e regado a uma boa dose de 

anabolizantes. Qual a impressão dos jovens diante disso? Eles veriam no americano um homem 

valente e no russo um trapaceiro cruel?  

Na parte final, após enfrentar a superioridade física de Drago e a pressão da plateia, 

como se espera de um herói, Rocky suporta bravamente os quinze assaltos de luta para finalizar 

o seu adversário com um golpe certeiro no rosto. A vitória não era só do homem, mas de uma 

toda a nação. Não é à toa que o cartaz promocional do filme traz o personagem exausto após a 

luta sendo erguido e enrolado com a bandeira dos Estados Unidos. Quais seriam as conclusões 

dos estudantes sobre a mensagem que o filme tenta transmitir? 
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CONCLUSÃO 

Os filmes são documentos históricos e constituem mais um recurso didático para 

produzirmos conhecimento frente a uma geração de jovens imersa em informações. Neste 

mundo cibernético em que vivemos, o Cinema, mediado por problematizações que trazemos 

para sala de aula, tem a capacidade de propor reflexões vitais para o pensamento autônomo dos 

jovens, o que vem sendo cada vez mais cobrado, inclusive, nas provas de vestibular. Mas essa 

já é outra história.
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A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E MUSEAL EM DEBATE: A 

EXPERIÊNCIA DA 15º SEMANA DE MUSEUS NO MUSEU 

FERROVIÁRIO DE JUIZ DE FORA 

 

Caroline de Paula Egídio 

Dalila Varela Singulane 

 

Instância arraigada ás premissas da educação, o patrimônio cultural e histórico, em um 

primeiro momento, têm a sua construção ligada ao seio dos Estados, com o objetivo específico 

de consolidações de nações, fundado como algo dado e que confere ao poder institucional a sua 

salvaguarda. Ao longo do século XX, o debate sobre o que deveria ser considerado patrimônio, 

trouxe várias reflexões que nos são valiosas para se pensar questões como o valor e 

historicidade. Além disso, o papel dos museus acabou por entrar em pauta, principalmente por 

terem recebido a determinação como os lugares detentores de memória – ou, a válvula de escape 

dos governos quanto a resolução de problemas com o patrimônio edificado e a memória 

coletiva, que em muitas das vezes, tinham suas vontades abnegadas, e vozes silenciadas. 

Nosso objeto de estudo, o Museu Ferroviário de Juiz de Fora, foi inaugurado em 2003, 

resultado da ampliação do Núcleo Histórico Ferroviário, que também funcionava no prédio da 

Estrada de Ferro Leopoldina.É um dos espaços que melhor retrata o cotidiano do cidadão juiz 

forano, e que sofre há muito tempo com o silenciamento e o distanciamento do público e da 

administração pública, tendo como “concorrente” o Museu Mariano Procópio, que apesar de 

estar parcialmente fechado por conta de sua reforma, ainda é referenciado como o principal 

símbolo da história do município,concentrando em si,grande parte da atenção e esforços das 

entidades públicas. Decerto, pode-se afirmar que este problema seria resultado de uma 

constituição de memória á partir do museu, o que ocorre desde a criação dessas instituições no 

Brasil, e que se mantém atual: a rememoração e a criação de narrativas e personagens oficiais, 

tratados como principais, e que favorecem um discurso hegemônico e específico. 

                                                 
 Graduanda em História com ênfase em Patrimônio Histórico pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Estagiária da Divisão de Patrimônio Cultural (DIPAC/FUNALFA) da Prefeitura de Juiz de Fora. 
 Graduanda em História com ênfase em Patrimônio Histórico pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Estagiária da Divisão de Patrimônio Cultural (DIPAC/FUNALFA) da Prefeitura de Juiz de Fora. 
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Localizado no centro da cidade, o prédio do antiga da Estação da Leopoldina,conta com 

o armazém, tombado pelo decreto nº 6.448, de 21 de maio de 1999,e faz parte do Núcleo 

Histórico da RFFSA (Museu Ferroviário), também tombado1.Esta linha férrea, foi essencial 

para o desenvolvimento da Zona da Mata Mineira, ea responsável pelo estabelecimento de 

inúmeros postos e estações em localidades que, posteriormente, e em função da ferrovia, se 

tornariam cidades. Atualmente,grande parte de sua malha ferroviária foi incorporada a Central 

do Brasil (E.F.C.B), que é locada para a empresa privada MRS. Conjunta a arquitetura colonial, 

em Minas Gerais, as malhas ferroviárias que percorriam todo o estado, evidenciavamos 

aspectos de sua formação, como a economia e sua importante atuação comercial e política no 

país.  

As estações ferroviárias faziam parte do cotidiano, e marcavam uma época de 

modernidade e avanço do Brasil nos mais diversos setores. A situação não seria diferente na 

Zona da Mata do estado,já que por sua ocupação tardia e essencialmente em prol da produção 

cafeeira, tornou-se, em meados do século XIX, a segunda maior produtora de café do Brasil, 

perdendo somente para São Paulo. A proximidade com o Rio de Janeiro,foiprimordial paraa 

implantação de ferrovias visando o escoamento dessa produção. Assim, grande parte das 

cidades se constituiu em torno dessas estações que movimentavam o comércio, trazendo 

mercadorias e viajantes (em sua maioria imigrantes) que se estabeleciam para suprir as 

demandas do mercado local. A instalação das linhas férreas e suas respectivas estações, 

acabaram por aumentar a densidade populacional das cidades que se constituíam tanto em 

função da estação, que demandava circulação de pessoas, quanto pelo comércio e o trânsito 

intenso que o mesmo provocava. Neste sentido, faz-se necessário salientar que mesmo 

abrigando estes 142 municípios, “apenas 9 deles – 6 % do total - Cataguases, Juiz de Fora, 

Leopoldina, Manhuaçú, Muriaé, Ponte Nova, Santos Dumont, Ubá e Viçosa – possuíam em 

2000 uma população superior a 45.000 habitantes. ”2A dimensão da Estrada de Ferro 

Leopoldina, pode ser notada pela sua abrangência em grande parte desses municípios, 

alcançando até mesmo as pequenas localidades, ou, as cidades menores. 

                                                 
1  Núcleo Histórico da RFFSA (Museu Ferroviário). Processo 5817/97. Decreto/ Data: 6752/28.06.00.  
2 Trecho do estudo de 2006 sobre memória ferroviária intitulada “URBANISMO EM MINAS GERAIS: PELA 

MEMÓRIA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A., ITINERÁRIOS E CONJUNTOS FERROVIÁRIOS 

DA ZONA DA MATA MINEIRA”, de Fábio Jose Martins de Lima, Raquel von Randow Portes, Raquel Fernandes 

Rezende e Manoel Marcos Monachesi. 
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Em contrapartida, muitas dessas edificações históricas e símbolos desses acontecimentos, 

não tem sido devidamente preservadas como verdadeiros marcos históricos, cujo odescuido 

com as estações ferroviárias mineiras revelam o descaso com a nossa própria história3. Este não 

seria um caso específico de Juiz de Fora, já que a situação de abandono dos antigos trechos da 

Estrada de Ferro Leopoldina, é uma realidade de outras cidades do interior mineiro.  Em São 

Geraldo, por exemplo, o que resta são as ruínas da antiga ferrovia, tomadas pela ação do tempo, 

e que também sofrem com a falta de ação do poder público. Não há interesse, o que pode ser 

observado á partir do seguinte trecho veiculado em um jornal: 

A valor da logística integrada (VLI), controladora da Ferrovia Centro 

Atlântica, informou que a Estrada de Ferro Leopoldina (EFL), assim 

como bens móveis e imóveis contidos nela, “não fazem mais parte da 

concessão da FCA desde 2013, quando foram devolvidos pela União e 

passaram a ser gerados pelo DNIT. O Instituto do Patrimônio Artístico e 

Nacional (IPHAN) informou que “não há bens na lista do patrimônio 

cultural ferroviário” em São Geraldo, e que “ não está trabalhando 

diretamente com projetos de restauração, conservação em bens 

ferroviários, mas sim para a consolidação de um programa de destinação 

dos bens de valor histórico, artístico ou cultural, integrantes do 

Patrimônio Cultural Ferroviário, que passarão, após declaração de valor, 

à responsabilidade da autarquia. (PARREIRAS)4 

 

Debater e pensar o que pode ser feito para o restauro e conservação desses patrimônios 

evoca não só o papel do historiador na sociedade, mas também, o do educador.  A Educação 

Patrimonial, aqui, se faz mais do que necessária, servindo como intermédio para a história, e 

para a reaproximação com a memória, atrelada ao que se define como patrimônio.Pensar as 

estradas de ferro é, além de pensar a própria história mineira, pensar o desenvolvimento das 

cidades e dos transportes, e de uma época de ouro para a Zona da Mata, com sua malha 

ferroviária extensa e enraizada por toda a Minas Gerais. Para nós, enquanto estudantes e 

profissionais voltados para os usos do patrimônio e a reconstituição das narrativas das cidades, 

a questão chave é trabalhar a ressignificação do uso das ferrovias para a sociedade, e de sua 

utilização, evitando que a degradação e a perda de sua história continuem ocorrendo.As 

propostas de utilização desses espaços para a população garantem a preservação das estações e 

                                                 
3Em “UrbanismoemMinas Gerais: Pela memória da  Rede Ferroviária Federal F S.A., itinerários e conjuntos da 

Zona da Mata Mineira”, os autores usam como exemplo a importante e histórica cidade de Mathias Barbosa: 

“Aspecto do conjunto da Estação de Cedofeita no itinerário ferroviário de Juiz de Fora para Mathias Barbosa. A 

estação encontra-se fechada, sem nenhuma utilização, em estado de conservação precário, particularmente devido 

aos problemas no telhado. Além disso, novas construções no entorno, com antenas parabólicas, interferem na 

ambiência do conjunto composto pela estação e moradias de ferroviários. Vale mencionar que o conjunto encontra-

se também bastante modificado.”  

4PARREIRAS, Mateus. A viagem que virou memória. Estado de Minas, Minas Gerais, 20. Jul.2016. Gerais, p.14. 
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da história local, e acabam por promover a construção de sentimento de pertencimento e de 

utilidade. Além da beleza estética arquitetônica, construir esse sentimento garante também que 

as ferrovias não sejam vistas como um empecilho dentro cidades, mas sim como símbolos de 

uma história coletiva, essenciais para a formação de cidadãos.  

 

 

EDUCAÇÃO MUSEAL E PATRIMONIAL EM DEBATE: OBSERVAÇÕES Á PARTIR 

DA EXPERIÊNCIA DA 15º SEMANA DE MUSEUS 

 

A 15º Semana de Museus, é um evento que ocorre anualmente em comemoração ao dia 

internacional de museus, celebrado no dia 18 de maio, promovendo uma ampliação do acesso 

a cultura e da visibilidade dos museus. Com o tema “ Museus e histórias controversas: dizer o 

indizível em museus”, instituições das mais diversas cidades foram escolhidas para receber o 

tema e adaptá-las de acordo com o eixo temático, desenvolvendo atividades diversas durante o 

período de uma semana.  Em Juiz de Fora, tivemos como representantes o Museu Mariano 

Procópio, e o Museu Ferroviário, que contou com uma parceria institucional entre o mesmo e 

a Divisão de Patrimônio Cultural para a realização e a difusão do evento. 

Seguindo o que foi proposto, e aproveitando o gancho para promover uma aproximação 

com a história do local e de seu acervo, foram desenvolvidas duas atividades, divididas em dois 

momentos, com alicerces na memória afetiva constituída, e na percepção da extensão do 

patrimônio, principalmente por seu vínculo com as práticas educativas. Nesse sentido, 

conduzimos a Semana de Museus á partirde duas perspectivas, tendo em vista o público 

previamente inscrito, nos preocupando sempreem como introduzir o debate e conduzir as 

conversas com as turmas inscritas para as visitas, principalmente com os alunos das escolas 

municipais localizadas na Zona Norte da cidade, que convivem cotidianamente com o trem e 

as estações ferroviárias nas proximidades. O evento procurou acolher também o público 

universitário, representado pelas turmas de História da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) e Arquitetura da Faculdade Grambery, o que possibilitou a ampliação do debate para 

perspectivas que abrangiam a relevância arquitetônica, social, de sua memória “construída” e 

até mesmo da produção historiográfica da cidade, assim como a produzida em torno, ou com 

base nas ferrovias. Com esses alunos o foco se deu no âmbito institucional, e que fazem parte 

dos espaços dos museus, e os problemas não só do Museu Ferroviário, mas também das práticas 

museais e patrimoniais e seus lugares. 
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As atividades se constituíram, como fora dito anteriormente, em dois momentos: no 

primeiro, foi passado um vídeo, resultado da compilação de duas películas, uma retirada de um 

vídeo institucional da antiga estrada de ferro, e outro de sua última viagem em Juiz de Fora, no 

ano de 1972. Após a rodagem do mesmo, partiu-se para o debate mediado por profissionais da 

Divisão de Patrimônio e do museu, representados pelo diretor, um funcionário do setor técnico 

e pela guia da instituição, que nos ajudaram a responder muitas das dúvidas e perguntas sobre 

o museu e seu acervo. Nas turmas dos alunos dos 5º ao 8º ano,que já teriam em sua escola a 

introdução do ensino com um viés patrimonial, as reações se resumiram em um misto de 

estranheza e admiração, principalmente pelo acervo contar com objetos que são utilizados no 

dia a dia, como canecas, garfos e até mesmo panelas, que eram utensílios de uso comum dos 

antigos funcionários da companhia. Apesar de não terem tido um contato direto com os trens 

que realizavam o transporte de passageiros,muitos sabiam da existência do extinto Xangai, que 

fez por muitos anos o transporte de trabalhadores para a construção da IMBEL.5 

Procuramosrealizar atividades que permitissem aos alunos perceberem os vínculos com 

o patrimônio além do bem edificado, a forma com a qual se forma a memória, e ainda, a 

importância da preservação desses espaços determinados como detentores da mesma. 

Entendemos a Educação Patrimonial como um agentemediador, que tem como embasamento 

os processos educativos formais e não – formais, tendo como foco o Patrimônio Cultural. Esse 

processo de mediação, nada mais é do que uma prática que possibilita a inserção do público em 

espaços desconhecidos6, como é o caso do Museu Ferroviário, e que está inserida no processo 

de desenvolvimento e aprendizagem humana.7 Assim como Santos (2001, p.4) “ 

compreendemos que a escola é uma instituição que faz parte do patrimônio cultural, e ao mesmo 

tempo, é alimentada por diversos patrimônios culturais”8, assumindo a sua estreita relação, e a 

                                                 
5  O povo utilizava o trem “Xangai” para chegar ao centro da cidade. O trem ganhou esse nome em homenagem à 

construção da Fábrica de Explosivos do Exército, em 1940, fábrica que veio totalmente montada da Alemanha, 

com estojos e armamentos, e o povo saia do centro da cidade para trabalhar na montagem e construção dos galpões, 

escritórios e instalação dos equipamentos. Na época havia sido lançado um filme estrelado pela atriz Marlene 

Dietrich, chamado “Expresso de Xangai”, que apresentava uma situação análoga ao que acontecia em Juiz de Fora: 

o trem transportava os trabalhadores das fabricas, do mesmo modo que acontecia Juiz de Fora; o trem transportava 

os funcionários do centro da cidade para trabalhar em Creosoto, e depois os conduzia de novo ao centro.  
6Educação Patrimonial: Histórico, conceitose processos.  Disponível em: 

</http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/educacao_museu_patrimonio_tensao.pdf>. Acesso em: 

18/08/2017. 
7Educação Patrimonial: Histórico, conceitose processos.  Disponível em: 

</http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/educacao_museu_patrimonio_tensao.pdf>. Acesso em: 

18/08/2017. 
8SANTOS, Maria Célia T. Moura. Museu e Educação.  Simpósio  

Internacional “Museu e Educação: conceitos e métodos”, São Paulo,2001, p.4. 
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necessidade de sempre caminharem juntas, em função de um ensino mais contemplativo para 

os alunos. Reafirmamos também a necessidade de estarem sempre em discussão, o que foi feito 

com todos os alunos, utilizando uma abordagem de viés informal, visando uma maior 

aproximação dos mesmos com o espaço. 

O debate feito com os alunos da graduação em História teve dois eixos principais: os 

museus como espaços de memória e a sua representação na sociedade contemporânea, e o 

espaço do historiador na sociedade e em frente ao patrimônio. Por se tratar de uma turma da 

disciplina intitulada Patrimônio Histórico III, a conversa abarcou as dinâmicas da construção 

de concepção de museus, as suas controvérsias e conflitos, e também,como os mesmos tem sido 

utilizados por nós. O papel do historiador, enquanto pesquisador e educador foi evocado em 

diversos momentos, principalmente pela falta de envolvimento do mesmo nessas instituições. 

Este tema acabou por trazer questionamentos sobre a formação dos alunos na universidade, 

uma vez que os que optam pelo bacharelado, são questionados sobre a sua formação e o seu 

lugar de atuação. A reescrita, ou a proposta de uma nova historiografia para a cidade, e a 

necessidade de um arquivo e um corpo de trabalho específico para o museu, também foram 

temas levantados. 

Com os alunos de arquitetura, seguimos com a mesma perspectiva, trazendo a atenção 

também para a localização da construção, apontando para a importância do entorno, e da 

representatividade arquitetônica local. Ademais, a visibilidade do museu foi extremamente 

debatida e reivindicada, já que o prédio se encontra escondido por uma construção posterior 

realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora após a sua mudança de sede. Resultado de um projeto 

mal pensado, o conjunto de prédios bloqueiam a vista dos transeuntes para o museu, e 

dificultam a chegada de visitantes. 

É importante frisar que a 15º Semana de Museus no Museu Ferroviário foi viabilizada 

através dos esforços da administração do museu e de seus funcionários, que carregam consigo 

a memória e a representatividade do Museu para a sociedade juiz forana. A parceria com o setor 

de Patrimônio Cultural se deu além dos laços institucionais, e exatamente por isso, serviu como 

indagação para que o título desse trabalho fosse pensado, já que não pensamosmuseu e 

patrimônio como coisas isoladas, mas sim, completamente atreladas, e com limites 

estabelecidos apenas por questões de prática. A semana procurou mostrar a capacidade do 

Museu Ferroviário para atuar nas duas facetas, e isolar-se da simples concepção de depositário 

de histórias e memórias, e do símbolo das práticas de lazer, adquirindo, desta forma, a dinâmica 
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moderna de Patrimônio Histórico e Cultural, segundo os escritos de Meneses9, abrangendo e se 

reconhecendo em todos os tipos de valores. 

O Patrimônio não pode ser olhado apenas como uma reserva e, menos ainda, como uma 

recordação ou nostalgia do passado, mas, antes, como algo que tem de fazer parte do nosso 

presente. O Patrimônio, para o ser, tem de estar presente e vivo, de algum modo10. O Museu 

Ferroviário, inquestionavelmente, é representante de uma história cercada por peculiaridades, 

pautada no cotidiano, nas pessoas (passageiros e trabalhadores), no trem, e que acaba por 

promover não um resgate, mas sim, por continuar a contar uma história que faz parte do 

presente, e está em nós, mesmo que através dos detalhes. Desde a sua criação, os museus 

assumem uma característica estritamente pedagógica, já apontada por Mário de Andrade11, e 

readmitida por diversos autores que trabalham com a temática. Os desafios, decerto, se 

concentram além das questões burocráticas, envolvendo a inserção de práticas diversas, e 

técnicas de expografia que permitam uma melhor apreciação das potencialidades do museu, e 

uma melhor experiência para os que usufruem dos mesmos.  

Utilizando o caso da 15º Semana de Museus, levantamos a problemática acerca dos 

acervos, que em muitas das vezes, não são percebidos como patrimônios, o que representa, em 

muitas das vezes, a dificuldade do mesmo em torno de sua legitimação e representatividade. 

Portanto, podemos afirmar, que em diversos momentos, o campo museal contém e abarca, ou 

pelo menos deseja conter e abarcar, o campo patrimonial12, e que museu e patrimônio, são 

campos distintos e complementares, que frequentemente dançam ao som da mesma música13. 

Territórios de disputas de políticas, sociais, e de memórias, cabe a nós, historiadores 

compromissados com o patrimônio, defende-los e sermos os responsáveis pela inserção das 

camadas sociais, sejam elas estudantes ou não, ao acesso e ao seu lugar dentro dos mesmos, 

conquistando o seu direito e espaço de narrativa. 

 

                                                 
9 MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. O campo do Patrimônio Cultural: uma revisão de premissas. Fórum 

Nacional do Patrimônio. Vol. I. 
10 ALMEIDA, C. A. Ferreira de. Patrimônio, Riegl e hoje. Mestrado de História da Arte da Faculdade de Letras 

do Porto, p. 412. 
11Educação Patrimonial: Histórico, conceitose processos. Disponível em: 

</http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/educacao_museu_patrimonio_tensao.pdf>. Acesso em: 

18/08/2017. 
12CHAGAS, Mário. Educação, museu e patrimônio: tensão, devoração e adjetivação. Disponível em: 

</http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/educacao_museu_patrimonio_tensao.pdf> Acesso em: 

12/08/2017. 
13Idem. 
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SOBRE AS FORMAS DE INSERÇÃO DA LITERATURA NA HISTÓRIA 

A PARTIR DA OBRA DE FIÓDOR DOSTOIÉVSKI 

 

Daniel Alves Gilly de Miranda* 

 

 A obra que mais profundamente procurou explorar a relação entre Dostoiévski e o 

momento histórico no qual viveu foi a de seu principal biógrafo, Joseph Frank. Na sua extensa 

biografia de cinco volumes sobre o escritor russo, Frank procura não só analisar a obra de 

Dostoiévski a partir dos temas abordados, a narrativa dos romances, os símbolos utilizados, 

entre outros, mas principalmente pela sua colocação em relação à história do período. Nas suas 

próprias palavras: "Aos poucos fui compreendendo que, para fazer justiça à concepção que eu 

fazia de Dostoiévski teria de apresentá-lo no contexto de uma sólida reconstrução da vida 

sociocultural de sua época." Sua preocupação era, portanto, estudar a biografia de Dostoiévski 

como complemento à sua criação literária, "localizá-lo na sua capacidade de fundir seus dilemas 

pessoais com os acontecimentos que assolavam a sociedade à qual pertencia."1 

 A partir da visão de Frank sobre a relação entre história e literatura, a obra de 

Dostoiévski deveria ser entendida através do modo como nele se fundem os aspectos da sua 

subjetividade com a realidade objetiva exterior a ele. O autor pretende alcançar uma chave de 

interpretação dessas obras que não mais esteja descolada da realidade histórica que as circunda, 

principal inclinação que observava nas críticas que eram suas contemporâneas. "Ou os críticos 

analisavam-no [Dostoiévski] sobretudo em termos psicológicos, puramente pessoais, ou 

estudavam-no em relação às questões filosóficas e teológicas gerais que levantou em seu 

romance", diz Frank, sendo que estas últimas na maioria das vezes se caracterizam por não 

levar em conta o momento histórico específico e "frequentemente, como no caso do 

Existencialismo, estavam associadas a um ou outro movimento filosófico contemporâneo"2, e 

portanto sem buscar contato com a realidade histórica na qual o autor se insere. 

 A tese de Frank é a de que a obra de Dostoiévski pode ser compreendida somente a 

partir do estudo das circunstâncias históricas nas quais foi criada. O sentido das obras de 

Dostoiévski deve ser dado pelos confrontos estabelecidos entre as ideias dominantes de sua 

                                                 
*Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da  Universidade Federal Fluminense, Graduado 
em História pela Universidade Federal Fluminense. 
1 FRANK, Joseph. As sementes da revolta (1821 a 1849). São Paulo: EDUSP, 2008, p. 16. 
2 Idem,O manto do profeta (1871 a 1881). São Paulo: EDUSP, 2007, p.14. 
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época, de acordo com o modo como o autor vivenciou estas ideias e deu-lhes forma nos seus 

escritos. A sua obra combina não só a interpretação dos romances criados pelo autor, mas 

também uma história da Rússia no século XIX e da intelligentsia do período. Partindo das obras, 

pretende alcançar a sua máxima objetividade ao revelar as relações ocultas estabelecidas com 

o seu tempo, ao mostrar na interpretação quais são as forças, ideias e discussões existentes na 

realidade exterior e que aparecem representadas em cada passagem do texto. 

 Desse modo, as personagens são representações de ideias e indivíduos realmente 

existentes: Piotr Stiepanóvicth é a representação dostoievskiana de Netcháiev, Stavróguin é 

Spechnáiev, Chátov é Ivanov. Mesmo quando os personagens não assumem o papel de 

representar algum indivíduo específico, suas características seriam criadas segundo ideias 

facilmente encontradas nas polêmicas que Dostoiévski travava com seus contemporâneos. 

Assim, não eram mais a representação de um indivíduo qualquer, mas a representação daquilo 

que poderíamos chamar genericamente de indivíduo revolucionário, uma espécie de síntese 

formada a partir dos antagonistas políticos de Dostoiévski. Seria essa, por exemplo, a 

representação de Ivan Karámazov, cujas ideias seriam "o retrato da blasfêmia máxima e a 

semente da ideia de destruição em nosso tempo, na Rússia [...] uma síntese do anarquismo russo 

contemporâneo."3 

 Frank adverte ainda que essas representações não necessariamente propunham um 

retrato realista das personalidades e ideais retratados, mas sim de suas possibilidades e perigos 

como foram entendidos por Dostoiévski. Na sua análise, concentra-se principalmente em 

registrar o modo como as ideias foram absorvidas por Dostoiévski e depois utilizadas no seu 

modo de criação artística, e o fato de sua interpretação ter se transformado em uma biografia é 

bastante revelador desse procedimento. Assim que se confrontou com as ideias que eram as 

mais discutidas em seu tempo, Dostoiévski tratou de representá-las fundindo-as com suas 

próprias dúvidas mais íntimas, para a partir daí lançar de volta uma luz sobre a sociedade sua 

contemporânea. A forma que Frank escolheu para seguir esse movimento literário foi 

acompanhar o próprio caminho de formação da consciência do autor, tratando sua perspectiva 

a partir do momento em que era confrontada por outras consciências externas a ele. 

 Partindo então da pretensão de observar o máximo possível de objetividade histórica 

nas obras, Frank mergulha no perspectivismo radical, entendimento segundo o qual a obra não 

mais importa como representação fiel de uma realidade objetiva. Seu sentido só pode ser dado 

                                                 
3 Dostoiévski apud Frank, Joseph. O manto do profeta (1871 a 1881), p.537 
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a partir da consciência do indivíduo que a criou e que a precede ontologicamente. As condições 

objetivas para a criação da obra passam todas pelo filtro da subjetividade do artista e só se 

manifestam a partir desse processo de filtragem. O perspectivismo condena tanto a ingenuidade 

daqueles que pretendem alcançar uma realidade que preexiste a qualquer determinação daquele 

que a observa, como também aquela ingenuidade subjetivista que propõe a criação artísitica 

como criação livre de qualquer determinação histórica, independente da discussão dentro da 

qual ela se insere. 

 O problema, porém, é que a especificidade da manifestação dessa perspectiva não é 

abordada por Frank. Afinal, esta perspectiva se materializou sob a forma romance, uma forma 

bastante específica de escrita, em torno da qual se debatem incessantemente diversas correntes 

da teoria literária. Na obra de Frank há uma notável ausência de reflexão sobre essa 

especificidade da forma em relação ao pensamento que ela supostamente exprime. Toda a 

interpretação de Frank move-se apenas segundo a ideologia incorporada por Dostoiévski 

durante os anos em que viveu em debate com as ideias revolucionárias, para que a partir desses 

pontos de confronto se pudesse revelar melhor a posição do artista frente a eles, posição que 

supostamente se encontra presente de maneira integral, sem perdas nem ganhos, no texto 

produzido por ele. 

 A ingenuidade aqui é presumir que um conteúdo ideológico qualquer possa ser 

exprimido em sua totalidade independentemente do modo como é formulado. Qualquer forma 

já condiciona de algum modo aquilo que nela está expresso, aprisiona o dito no interior de suas 

leis alterando inevitavelmente o modo como pretendia ter sido enunciado. Resumindo, 

Dostoiévski não é um homem de ideias qualquer, mas um artista, e a interpretação de suas obras 

deve ser obrigada a considerar a especificidade dessa forma artística. 

 Um bom indício de que o estudo de Frank não leva em conta a forma de expressão do 

pensamento é a não diferenciação entre o Dostoiévski artista e o Dostoiévski pensador. Durante 

sua vida, o romancista russo escreveu também em diversos jornais sobre assuntos relevantes na 

época, foi editor de alguns desses jornais e teve sempre muito a dizer sobre temas políticos fora 

do contexto de seus romances. Também chegaram a nós muitos registros publicados após sua 

morte, como cartas e escritos no diário. O tratamento indiferenciado de todos estres registros 

de linguagem é facilmente localizável dentro de toda a biografia, como se o conteúdo de cada 

um deles se manifestasse através de uma única subjetividade criadora livre da concretude do 

texto produzido, texto que envolve escolhas formais muito próprias e que não são 

necessariamente válidas para outras conformações. 
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 Frank ainda se move aqui no entendimento da linguagem como mero veículo de 

transmissão de algum conteúdo transcendental, uma noção ingênua de linguagem como simples 

meio de comunicação. Benjamin chamou isso de uma "concepção burguesa da língua segundo 

a qual a palavra estaria ligada à coisa de forma casual e que ela seria um signo das coisas (ou 

de seu conhecimento) estabelecido por uma convenção qualquer."4 A linguagem nessa 

concepção seria algo dado como um mero signo que representa fielmente a realidade, revelando 

a essência dela através do nome que a designa. Mas muito longe de revelar o ser do mundo, diz 

Benjamin, a linguagem só tem como revelar o ser humano mesmo: 

toda expressão, na medida em que se constitui como comunicação de 

conteúdos espirituais, é atribuída à linguagem. E não há dúvida de que 

a expressão só deve ser entendida, de acordo com sua inteira e mais 

íntima essência, como linguagem; por outro lado, para compreender 

uma essência linguística, temos que perguntar de que essência 

espiritual ela é a manifestação imediata. Isso significa que a língua 

alemã, por exemplo, não é, em absoluto, tudo o que podemos - 

supostamente - expressar através dela, mas, sim, a expressão imediata 

daquilo que se comunica dentro dela. Esse 'se' é uma essência 

espiritual.5 

 

 A essência espiritual de que Benjamin fala, ou seja, aquilo de que o homem fala sempre, 

não é algo que se encontra expresso para além da linguagem e não a precede ontologicamente, 

mas se manifesta dentro dela, em sua forma de expressão. A essência espiritual que "se 

comunica dentro dela", da linguagem, não é conteúdo humano transcendental, mas a própria 

linguagem. No caso de Dostoiévski, não podemos mais dizer que o modo como compreendeu 

as ideias do indivíduo Spechnáiev seja a essência do personagem Stavróguin, pois esta 

concepção da representação artística supõe a essência manifesta como anterior à linguagem na 

qual está expressa. Se Spechnáiev está na obra de Dostoiévski não é enquanto Spechnáiev 

realmente existente, mas Spechnáiev-na-linguagem, Spechnáiev-na-expressão, ou seja, o 

próprio Stavróguin em toda a sua autonomia artística. Frank achou que a mediação entre 

Dostoiévski e mundo seria suficiente para evitar a noção ingênua de arte como representação 

fiel da realidade, sem se importar com a mediação entre Dostoiévski e texto. A linguagem 

comunica imediatamente um conteúdo espiritual, e não se comporta passivamente como 

mediação para alcançá-lo. 

                                                 
4 BENJAMIN, Walter. "Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem" In: Escritos sobre mito e 
linguagem. São Paulo: Ed. 34, 2011, p. 63. 
5 Ibidem, p. 51 
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 No caso da arte, esta noção é acentuada por se tratar de uma produção de experimentação 

formal, onde se confronta de maneira mais clara a especificidade do que é formar uma matéria, 

a expressão de algo através de uma determinada forma textual. Como diz Luigi Pareyson: "em 

arte, o conceito de expressão deriva o seu especial significado daquele de forma."6 Ou seja, a 

arte se apresenta de imediato como forma, como matéria moldada pelo fazer artístico: sua 

expressão é expressão somente segundo o modo pelo qual o artista lhe deu uma configuração 

própria. Tudo que aparece nela enquanto conteúdo espiritual (as opiniões do autor, filosofia, 

posição política, função panfletária, atuação prática pretendida, etc) só se presentifica enquanto 

o modo do fazer da operação artística, que transforma todo o dizer e todo o exprimir em matéria 

cristalizada numa forma. 

 O conteúdo do que diz o romancista, por exemplo, se manifesta em suas escolhas ao 

lidar com a sua matéria - no caso a palavra, texto, narrativa escrita - para a construção da forma 

romance. "A arte nasce no ponto em que não há outro modo de exprimir um conteúdo que o de 

formar uma matéria, e a formação de uma matéria só é arte quando ela própria é a expressão de 

um conteúdo."7 Portanto, a inseparabilidade entre forma e conteúdo deve ser problematizada 

para o conhecimento de qualquer manifestação artística, já que é o próprio modo de formar do 

artista que determina aquilo que foi por ele expresso: 

Colocada sob o signo da arte, a personalidade do artista torna-se ela 

própria energia formante, vontade e iniciativa de arte, ou melhor, modo 

de formar, isto é, estilo. É o modo de formar, o modo de fazer arte, o 

modo de escolher e configurar as palavras, de configurar os sons, de 

traçar a linha ou de pincelar, em suma, o 'gesto' do fazer, o 'estilo', que 

introduz na obra toda a espiritualidade do artista e aí a entrega, de modo 

tão eloquente e definitivo, que a respeito da espiritualidade do autor é 

bem mais reveladora a sua obra do que qualquer documento ou 

confissão ou testemunho direto sobre sua vida, e com frequência é mais 

significativa a menor inflexão formal do que os próprios aspectos 

semânticos ou 'referenciais' da obra, que, de resto, são reveladores, 

significativos e expressivos enquanto elementos do próprio 'estilo'.8 

 

 O estilo do autor, o seu modo de dar forma às obras, é o único lugar em que nelas 

podemos ver a verdadeira espiritualidade dele enquanto artista; seu modo de ser que não é mais 

o ser de sujeito atemporal, e se torna cada vez mais histórico, ou seja, condicionado e 

determinado pela sua realidade circundante, se pensarmos a concretude de seu trabalho com a 

matéria. O espírito é trazido à terra quando pensamos seu trabalho como procedimento também 

                                                 
6 PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 23. 
7 Ibidem, p. 62 
8 Ibidem, pp. 62-63. 
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técnico. Pensá-lo apenas enquanto indiferente opinião que poderia ser tratada de modo 

semelhante em qualquer tratado científico ou filosófico é sustentar ainda sua existência 

enquanto sujeito anterior à experiência; e o "quanto este 'espiritualismo artístico' é inadequado, 

sabem-nos bem os artistas, às voltas com a matéria e técnica de sua arte, e com a obra que exige 

ser feita, executada, realizada."9 

 Na obra, tanto a realidade socialquanto o universo ideológico do artista aparecem como 

elemento interior formal, e não como determinação exterior; não como realidade anterior à 

expressão, mas como característica imanente. É isso o que Antonio Candido tem em mente 

quando diz que só podemos entender uma obra "fundindo texto e contexto numa interpretação 

dialeticamente íntegra", sendo que a realidade social não aparece nela como sua essência que 

lhe vem de fora, expressada através dela, mas "o externo (no caso, o social) importa, não como 

causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na 

constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno."10  

 Qualquer um que tente entender uma obra de arte em sua relação com a história deve 

fazê-lo com uma perspectiva que tenha em vista a sua materialidade, já que só são produtos de 

uma inteligência humana na medida em que revelam um modo do homem se relacionar com a 

matéria de seu tempo: 

La ineludible materialidad de las obras de arte es entonces la 

irremplazable materilización de ciertos tipos de experiencia, 

incluyendo la experiencia de la producción de objetos que, a partir de 

nuestra más profunda sociabilidad, van más allá no sólo de la 

producción de mercancías, sino también de nuestra experiencia 

corriente de los objetos.11 

 

 A arte revela um tipo de experiência humana estreitamente ligada com as formas de 

produção existentes no seu tempo histórico, está inserida nessas relações de produção e não 

pode ser pensada como isolada delas. As obras se tornam testemunhos históricos não como 

simples opinião manifesta daqueles que a produzem, mas pelo que mostram sobre todo o modo 

pelo qual aqueles homens se relacionavam com seu tempo e com as formas produtivas de seu 

tempo. Mas ao mesmo tempo revelam algo para além da experiência corrente dos objetos, 

alguma outra forma possível de interação com eles, além da interação exigida pela utilidade da 

vida cotidiana.Portanto, não se quer dizer de forma alguma que as obras sejam reflexos 

imediatos da realidade social, como uma crítica realista ingênua poderia acreditar, mas que 

                                                 
9 Ibidem, p. 24. 
10 CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: T. A. Queiroz Editor, 2000, p. 4. 
11WILLIAMS, Raymond. Marxismo y literatura. Barcelona: Ediciones Península, 2000, p. 187 
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estabelecem constante diálogo crítico com sua realidade histórica.A obra de arte não deve nunca 

ser pensada através de estruturas sociais que a precedem, mas a partir de sua colocação no 

interior delas: ela se torna a materialização, testemunho paradoxal de uma forma de experiência 

humana que não pode ser reduzida à história do período, mas que dela não pode ser separada. 

O modo humano de produzir objetos artísticos significa sempre uma escolha que revela a 

manifestação de sua espiritualidade frente às relações de produção de seu tempo: o que não 

significa reduzir a espiritualidade a essas relações e nem reduzir a obra à espiritualidade do 

artista. A posição da obra no seu tempo não pode ser colocada de maneira simples, não é nem 

opinião emitida por algum indivíduo empírico, nem tampouco resultado automático da 

sociedade que a circunda. Para Sevcenko, sua relação com a história não é nem de "reflexo, 

nem determinação, nem autonomia: estabelece-se entre os dois campos uma relação tensa de 

intercâmbio, mas também de confrontação."12 O motivo desta confrontação é justamente a 

impossível correspondência entre o que a arte deseja exprimir e as condição atuais para essa 

expressão. Para Peter Szondi: 

A historicidade da obra de arte se constitui de uma confrontação, que 

acontece em toda obra de arte singular – na medida em que esta não é 

produto de pura imitação –, entre o que o artista encontra de 

previamente dado e aquilo que ele vagamente intui; entre a intenção e 

as condições para a sua realização; entre a forma historicamente 

transmitida e a matéria histórica atual, portanto entre algo passado e 

algo presente, cuja conciliação em uma obra de arte nunca é 

inteiramente satisfatória, de modo que a obra de arte aponta também 

para o futuro, contendo em si abstratamente sua própria utopia. Assim, 

cada obra de arte habita simultaneamente as três dimensões do tempo, 

ou melhor: essas três dimensões participam dela, conformam aquela 

tensão interior que é a sua historicidade.13 

 

 Esta confrontação sugere que toda obra é constituída por uma tensão em que se 

fundamenta a sua relação com o tempo histórico. É uma relação de confronto entre as 

possibilidades do que poderia ter sido expresso e as limitações provocadas pela forma da 

expressão herdada pelo momento histórico da época. Os elementos históricos condicionantes 

para a aparição de uma obra de arte aparecem nela de uma forma muito mais complexa do que 

a expressão direta e imediata de um conteúdo espiritual qualquer.  

 Essa historicidade da obra de arte não se expressa apenas a partir de sua simples 

colocação no interior do tempo cronológico, mas como verdadeira expressão do modo de ser 

                                                 
12 SEVCHENKO, Nicolau. Literatura como missão. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 284. 
13SZONDI, Peter. Prefácio às preleções sobre “O drama lírico do Fin de siècle”, do Wintersemester de 1965/66. 
Trad. PESSOA, Patrick E. C., Notas de aula, 09/03/2015. 
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da humanidade no tempo. A tensão de que fala Szondi é a manifestação imanente à obra de arte 

das contradições mais vivas de seu tempo histórico, um tempo sempre dilacerado entre a 

modernidade e a tradição, entre o que foi recebido como forma tradicional e aquilo que surge 

enquanto matéria histórica discordante. A obra de Dostoiévski se coloca no mundo de forma 

muito diferente das opiniões de Dostoiévski publicadas nos jornais, porque representa em seu 

interior essa falha (que confere à obra a sua força) na expressão, essa matéria histórica que ainda 

não encontrou sua forma apropriada, aquilo que ele se viu obrigado a transmitir pela forma 

tradicional do romance - transmissão que acaba por mudar inteiramente o dito, mas que também 

altera profundamente o modo como entendemos essa forma. 

 O que devemos procurar na obra de arte para a pesquisa histórica é muito mais do que 

apenas um certo instrumento qualquer utilizado para a comunicação de um conteúdo correlato 

preexistente, mas produção autossuficiente, que revela no seu próprio ser a experiência que 

transmite do seu tempo. O modo como a obra se manifesta no tempo é muito mais complexo 

do que simples expressão de uma realidade presente dada: é uma tensão entre passado, presente 

e futuro que forma a consciência da obra de arte, tensão que se aprofunda quando é estudada na 

particularidade de sua manifestação, e não unicamente através da pesquisa das relações sociais 

condicionantes dessa manifestação. Como diz Pareyson: "Como fazer arte significa transformar 

o dizer e o exprimir no fazer, assim ler a obra de arte significa fazer falar o seu próprio rosto 

físico."14 

 É numa tal leitura da obra de Dostoiévski que se baseia o livro de Mikhail Bakhtin, 

Problemas da poética de Dostoiévski. A tensão imanente à obra dostoievskiana entre a 

particularidade histórica do romance e o momento histórico vivenciado pelo autor acaba por 

dotar a tarefa artística de uma profunda contradição, em que é necessária um novo modo de 

expressão para a sociedade moderna enquanto só podemos contar com formas herdadas de um 

momento histórico anterior. Essa forma é o romance, que "nem procede da tradição oral nem a 

alimenta [...] O romancista segrega-se [...] não pode mais falar exemplarmente sobre suas 

preocupações mais importantes e não recebe conselhos e nem consegue dá-los."15 

  Enquanto meio de expressão que alcançou seu apogeu na sociedade burguesa, o 

romance se caracterizava pelo isolamento do indivíduo, sua cisão em relação ao mundo. O 

romance se distingue por ser uma representação da consciência que este indivíduo, e somente 

                                                 
14 PAREYSON, Op. cit., p. 64. 
15BENJAMIN, Walter. "O narrador" In: Obras escolhidas, vol. 1. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 201. Ver também 
LUKÁCS, Georg. A teoria do romance. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2000. 
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ele, excluído de qualquer relação intersubjetiva, tem do mundo, uma maneira de representar a 

sua vivência nele. Ao tentar expressar a experiência que possui do seu tempo histórico através 

dessa forma, Dostoiévski, segundo Bakhtin, acaba por alterá-la profundamente, questiona a 

validade de seus fundamentos tradicionais, como a autoconsciência identitária plena do 

indivíduo isolado, e cria uma nova forma de romance, o "romance polifônico", no qual: "A 

multiplicidade de vozes e consciências independentes e imisicíveis e a autêntica polifonia de 

vozes plenivalentes constituem, de fato, a peculiaridade fundamental dos romances de 

Dostoiévski."16 Aquilo que Dostoiévski conseguiu exprimir de sua época só foi possível para 

ele através de um romance que negasse a consolidação dos elementos artísticos conflitantes 

num plano uno e harmônico, marcado pela voz organizadora da subjetividade do artista. 

 O único modo pelo qual a realidade da vida moderna conseguiu ingressar no mundo 

dostoievskiano foi através da simultaneidade de todos os seus aspectos, que não mais 

convergem para sua conciliação sob um princípio de identidade: "Deste modo, as contradições 

objetivas da época determinaram a obra de Dostoiévski não no plano da erradicação individual 

dessas contradições na história espiritual do escritor", ou seja, de acordo com a resolução que 

esses conflitos viriam a ter no todo do pensamento ideológico do indivíduo empírico 

Dostoiévski (principal fundamento para a interpretação de Joseph Frank) "mas no plano de 

visão objetiva dessas contradições como forças existentes, simultâneas."17O modo como 

podemos retomar a obra doistoievskiana para uma autêntica pesquisa histórica não pode ser 

dado então por essa "história espiritual do escritor", principal tendência da biografia, mas a 

partir da visão própria que ela apresenta de seu tempo histórico, entendida como uma real 

representação das estruturas inconciliáveis do mundo. E nesse sentido, devemos procurar na 

própria estrutura da obra a reflexão sobre sua percepção temporal da modernidade: 

A categoria fundamental da visão artística de Dostoiévski não é a de 

formação mas a de coexistência e interação. Dostoiésvski via e 

pensava o mundo predominantemente no espaço e não no tempo [...] 

procura captar as etapas propriamente ditas em sua simultaneidade, 

confrontá-lase contrapô-las dramaticamente e não estendê-las numa 

série em formação. Para ele, interpretar o mundo implica em pensar 

todos os seus conteúdos como simultâneos e atinar-lhes as inter-

relações em um corte temporal.18 

 

                                                 
16 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Ed. Forense-Universitária, 1981, p. 2. 
17 Ibidem, p. 22. 
18 Ibidem. 
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 Se deixamos de lado a estrutura inovadora deste tipo de romance, baseada na 

simultaneidade e não na progressão, que é proposta pelo artista e insistimos em percebê-la como 

apenas um veículo para a transmissão de ideias perdemos a possibilidade de encontrar a sua 

real historicidade. A modernidade desses romances não se configura somente como reprodução 

artística de conflitos modernos, mas apresenta uma visão moderna e conflituosa interna, 

inseparável de sua estrutura. É nesse sentido que Dostoiévski se torna um artista moderno, e 

não somente um pensador que expressa e discute ideias modernas. 

 Assim, também os conflitos que o autor travou com seus adversários políticos e suas 

ideias, conflitos que tentou resolver seguindo as suas convicções mais íntimas, não podem mais 

ser vistos como plenamente realizados de acordo com o universo uno da consciência do artista, 

mas apenas segundo a maneira pela qual ele tematizou esses conflitos na representação artística 

mesma de seus personagens. E essa representação se estrutura a partir de uma visão de mundo 

que implica a simultaneidade dos conteúdos dispostos em uma contínua inter-relação; é a 

realidade fragmentária da modernidade onde não há um possível todo harmônico que seja dado 

a partir da figura de uma consciência superior (como ocorre nos romances burgueses através da 

função do narrador). Nos romances de Dostoiévski, a personagem já não é mero instrumento 

para a expressão da consciência do artista: 

A personagem interessa a Dostoiévski enquanto ponto de vista 

específico sobre o mundo e sobre si mesma, enquanto posição racional 

e valorativa do homem em relação a si mesmo e à realidade 

circundante. O importante para Dostoiévski não é o que a sua 

personagem é no mundo mas, acima de tudo, o que o mundo é para a 

personagem e o que ela é para si mesma.[...] Isto porque o que deve ser 

revelado e caracterizado não é o ser determinado da personagem, não 

é a sua imagem rígida mas o resultado definitivo de sua consciência e 

autoconsciência, em suma, a última palavra da personagem sobre si 

mesma e seu mundo.19 

 

 Com isso, a personagem deixa de ser mero objeto mudo através do qual o autor revela 

a sua própria consciência do mundo, mas é dotada de fala, de uma voz particular sobre si mesma 

e sobre a realidade que a circunda. Dostoiévski definiu esse procedimento artístico como 

"realismo pleno" e ele mesmo como "realista no mais alto sentido, ou seja, [eu] retrato todas as 

profundezas da alma humana."20 Com isso queria dizer que só seria possível expressar a 

realidade da experiência da humanidade nascente através desse procedimento artístico, que a 

                                                 
19 Ibidem, pp. 39-40 
20 DOSTOIÉVSKI apud BAKHTIN, Ibidem, p. 51. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

49 

 

nega enquanto totalidade rígida e definida e procura revelar seu ser através da consciência que 

tem de si mesma, fragmentária e em permanente formação. 

 Toda tentativa de afirmação definitiva sobre os personagens é negada e combatida: "O 

herói de Dostoiévski sempre procura destruir a base das palavras dos outros sobre si, que o 

torna acabado e aparentemente morto."21Issose baseia na concepção de que a própria 

experiência moderna humana carece de definição. Não apenas a consciência una do autor sobre 

a obra que ele cria deve ser colocada em questão. Esse questionamento está preso a uma visão 

de mundo segundo a qual toda consciência humana deve ser considerada em sua diferença 

radical, em que cada sujeito expressa a sua própria existência fragmentária: "a ênfase principal 

de toda a obra de Dostoiévski, quer no aspecto da forma, quer no aspecto do conteúdo, é uma 

luta contra a coisificação do homem, das relações humanas e de todos os valores humanos no 

capitalismo."22 

 A sua representação dos revolucionários de seu tempo só pode contribuir para a pesquisa 

histórica na medida em que leva em conta esse princípio fundamental de sua visão de mundo. 

As ideias de Kiríllov, Raskólnikov, Stavróguin e outros não podem ser lidas em vistas de um 

momento posterior de reflexão que é dado pelo autor e que as supera, mas como princípios de 

visão de mundo autônomos e não redutíveis ao olhar externo. Não há uma verdade para além 

das próprias personagens em Dostoiévski, "cuja ideologia geradora de formas desconhece a 

verdade impessoal e em cujas obras não há verdades impessoais destacáveis. Nelas há apenas 

vozes-ideias integrais e indivisíveis, vozes-pontos de vista"23, o que significa dizer que em 

Dostoiévski toda ideia ocupa uma função completamente autônoma e absolutamente necessária 

em sua autonomia. 

 A visão que os romances de Dostoiévski expressam de seu tempo não é simplesmente a 

ideologia de Dostoiévski em uma forma acabada e una. Muito antes de nos fornecer esta 

imagem de sua subjetividade, sua obra nos revela um mundo de radical diferença e 

discordância, mundo de vozes potentes e conflitantes, "imagens vivas de ideias auscultadas, 

encontradas, às vezes advinhadas por ele na própria realidade, ou seja, ideias que já tem vida 

ou que ganham vida como ideia força"24, uma realidade de potencialização de discursos, 

                                                 
21 Ibidem, p. 50. 
22 Ibidem, p. 53. 
23 Ibidem, p. 81. 
24 Ibidem, p. 75. 
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realidade que tenta ser apresentada em toda sua complexidade polifônica e não somente a partir 

de uma perspectiva isolada presa em um mundo autocentrado.  

 Pensar os conflitos dostoievskianos a partir de uma simples crítica destrutiva do 

movimento revolucionário de sua época é claramente uma tentativa de reduzir a complexidade 

do mundo que sua obra nos apresenta. Para que se possa realmente entender sua posição no 

interior da sociedade russa de seu tempo, o objetivo deve ser buscar apoio no "realismo" integral 

de Dostoiévski, apostar na grandiosidade conferida por ele à obra de arte, no seu poder profético 

de revelar o mundo: 

Dostoiévski tinha o dom genial de auscultar o diálogo de sua época, 

ou, em termos mais precisos, auscultar a sua época como um grande 

diálogo, de captar nela não só as vozes isoladas mas antes de tudo as 

relações dialógicas entre as vozes, a interação dialógica entre elas. Ele 

auscultava também as vozes dominantes, reconhecidas e estridentes da 

época, ou seja, as ideias dominantes, principais (oficiais e não-oficiais), 

bem como vozes ainda fracas, ideias ainda não inteiramente 

manifestas, ideias latentes ainda não auscultadas por ninguém exceto 

por ele e ideias que apenas começavam a amadurecer, embriões de 

futuras concepções de mundo. 'A realidade toda - escreveu o próprio 

Dostoiévski - não se esgota no essencial, pois, uma grande parte deste, 

nela se encerra sob a forma de palavra futura ainda latente, não 

pronunciada.'25 

 

 Entender a realidade contemporânea como grande diálogo de vozes discordantes e 

resistentes a qualquer síntese, incluindo aí as falas ainda não pronunciadas mas já latentes, essa 

foi a mais alta missão que Dostoiévski conferiu à literatura. O papel de seus críticos não deve 

ser o de calar essa polifonia ensurdecedora em nome de um sentido mais simples, uma verdade 

mais segura, uma voz mais calma e sóbria. Seu dever é aquele de potencializar cada vez mais 

essas falas, trazê-las mais uma vez à luz e dar-lhes novamente expressão e significado. 

                                                 
25 Ibidem. 
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HISTÓRIA AMBIENTAL COM ALUNOS DA MARÉ: APLICANDO 

UMA PROPOSTA DE LINHA DO TEMPO INTERATIVA VOLTADA 

PARA O ENSINO INTERDISCIPLINAR 

 

Fabiano Cabral de Lima1 

Adriana dos Santos da Silva2 

 

Foi realizado no ano de 2015 uma proposta de pesquisa aos alunos de Didática Especial 

e Prática de Ensino, do curso de Licenciatura em História, da UFRJ. Este trabalho constava em 

recortes dentro da História do Rio de Janeiro, em formato de linha do tempo interativa digital. 

Um dos trabalhos tematizou-se sobre a História Ambiental da Ilha D’Água, localizada na Baía 

de Guanabara, e mostrou as suas transformações ambientais ao longo do tempo, antes e depois 

da instalação de um terminal petrolífero da Petrobrás no local. Foram abordados problemas 

ambientais na Baía de Guanabara. No ano de 2017, a linha do tempo foi discutida e aplicada 

em sala de aula com alunos da Maré, complexo de favelas costeiros à baía, e como resultados 

os alunos mostraram em redações as suas perspectivas e expectativas sobre a Baía de 

Guanabara. 

 

INTRODUÇÃO 

No ano de 2015 foi proposto aos alunos licenciandos do curso de História da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro um projeto a partir do qual seriam criadas 

propostas didáticas envolvendo a História do Rio de Janeiro. 

As propostas seriam feitas através de sites para elaboração de linhas do tempo online, 

onde os alunos mostrariam as suas perspectivas sobre a cidade para uso didático em sala de 

aula. As propostas didáticas fazem parte de uma pesquisa docente intitulada Narrativas do Rio3, 

e esta pesquisa se tornou pública através de site, com publicação em página na internet dos 

trabalhos tematizados na História do Rio de Janeiro.  

                                                 
1 Mestrando em Educação pelo Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (PPGE/UFRJ). Graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Instituto de 

História/UFRJ). 
2 Graduanda em Letras Português - Espanhol pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
3 Narrativas do Rio. < http://narrativasdorio.com.br >. Retirado do site dia 19 de dezembro de 2016. 
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Dentro da proposta, os pesquisadores4 problematizaram o meio ambiente acerca da Baía 

de Guanabara, mostrando a transformação de uma ilha da baía ao longo do tempo, abordando 

além da História local, a História Patrimonial. Questões ambientais trouxeram à tona uma 

preocupação com o patrimônio material e a memória de moradores do entorno da Baía de 

Guanabara, além de refletir sobre a importância de proteger o meio ambiente através de projetos 

de lei. Discutiu também as transformações na paisagem da Ilha D’água e da baía que foram 

resultados de urbanização, e os acidentes químicos ocorridos, resultados da transformação da 

Ilha D’água em uma extensão da Reduc5, afetando o ecossistema da baía. 

A proposta se tornou um material didático online, formatado em Prezi6, e foi aplicado 

em sala de aula pela primeira vez7, aonde um professor de um curso preparatório localizado na 

Ilha do Governador discutiu questões sobre a urbanização e o meio ambiente. Como resultados, 

alunos através de redações discutiram as suas perspectivas e expectativas quanto o meio 

ambiente da Baía, e trouxeram soluções para um futuro sustentável. 

É exemplar um debate sobre as transformações na Ilha D’Água em decorrência da 

degradação da Baía de Guanabara, que desde o início do século XX até os dias atuais se tornou 

vulnerável com a crescente urbanização no entorno da baía, com ações de ocupações humanas 

sob a égide de governos ou não, e este também é um dos fatores que evidenciaram 

transformações na Baía, seja sobre o assoreamento de algumas regiões ou mesmo resultantes 

da poluição8. 

A Ilha do Governador e o Complexo da Maré são espaços geográficos que a Baía de 

Guanabara costeia, e por muito tempo, alguns moradores dos locais foram dependentes, 

inclusive, da prática da pesca na Baía de Guanabara. A poluição da Baía foi impactante de 

                                                 
4 COSTA et Al. Excogitando a proposta de linha do tempo interativa no ensino de história: o caso da Ilha d'Água 

e seus diálogos com as Histórias Ambiental, Patrimonial e Local. Poder e Cultura, v. 3, p. 268-292, 2016. 
5 Reduc é outra utilização nominal da Refinaria Duque de Caxias. 

http://www.petrobras.com.br/pt/nossasatividades/principais-operacoes/refinarias/refinaria-duque-de-caxias-

reduc.htm. Retirado do site dia 19 de dezembro de 2016. 
6 LIMA F.C. Et Al. Antes e durante da Petrobrás: uma linha do tempo sobre a mudança da paisagem da Ilha 

D'Água. Prezi. https://prezi.com/iay-ohkqvtbt/untitled-prezi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy . 

Acessos em 12 de dezembro de 2016 
7 LIMA, F.C. Empregando a proposta de linha do tempo interativa no ensino interdisciplinar a urbanização e o 

meio ambiente: perspectivas e expectativas sobre a baía de Guanabara. Educação Básica Revista, v. 2, p. 121-

130, 2016. 
8 SEDREZ, Lise. The Bay of All Beauties: State and Environment in Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil, 1875-

1975. Tese de doutorado. Universidade de Stanford, 2004, p. 30 

 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

53 

forma negativa na economia das regiões e este impacto foi resultado da ocupação industrial e 

também do aumento da densidade populacional nestas regiões9. 

Debater a História local, ambiental e patrimonial neste contexto, é compreendido como 

uma estratégia de ensino10, e também foi demanda da Lei de Diretrizes e Bases da Educação11, 

pois a educação patrimonial promove a cidadania12 e a ambiental problematiza questões sobre 

o cultural e patrimonial13. Há também pesquisas que14 debatem a educação ambiental, de acordo 

com o parágrafo nono - atualmente excluído da LDB – que discute a obrigatoriedade dentro do 

ensino em diferentes ciclos da educação, de forma interdisciplinar, conforme o trecho abaixo: 

A EA (Educação Ambiental) tem sido um componente 

importante para se repensar as teorias e práticas que fundamentam as 

ações educativas, quer nos contextos formais ou informais, deve ser 

interdisciplinar, orientado para solução dos problemas voltados para 

realidade local15 
 

Nesta pesquisa aqui desenvolvida, a linha do tempo em Prezi16 foi aplicada como 

proposta de ensino em sala de aula com alunos de um curso preparatório de reforço escolar 

localizado na favela Nova Holanda, favela pertencente ao complexo de favelas da Maré, que 

costeia a Baia de Guanabara no município do Rio de Janeiro. Como resultados das 

problematizações, foram elaboradas redações pelos alunos, abordando perspectivas, 

expectativas e soluções com a questões em volta da Baía de Guanabara. Mostraremos 

posteriormente o que foi produzido pelos alunos. 

 

                                                 
9  FERREIRA, J. A..A Precarização da pesca artesanal e reprodução do espaço na Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro (RMRJ). Revista Geográfica de América Central. Número Especial. 2011. 
10 SILVA, Giane De Sousa. Programa de Desenvolvimento Educacional: História Local: uma experiência em 

educação histórica. Londrina, 2009. 
11 A LDB continha entre os seus artigos até o mês de julho de 2016, mês de aplicação da atividade pedagógica ao 

curso preparatório na Ilha do Governador, o seguinte parágrafo: “7º. Os currículos do ensino fundamental e médio 

devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos 

obrigatórios. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012).” A última atualização da LDB realizada em novembro de 

2016, excluiu este artigo de lei, e voltou o debate sobre questões ambientais para debate da Base Nacional 

Curricular. LDB < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm > acesso em 19 de dezembro de 2016. 
12 ORIÁ, Ricardo. Educação patrimonial: conhecer para preservar. Disponível online em: 

<http://www.aprendebrasil.com.br>. Acesso em: 20 de fevereiro de 2016. 

13 CASTRO, Magali. Educação e Patrimônio: O papel da Escola na preservação e valorização do Patrimônio 

Cultural. Pedagogia em ação, v.2, n.2, p. 1-117, nov. 2010. 
14 M.C.S. MEDEIROS. RIBEIRO, Maria da Conceição Marcolino. FERREIRA, C. M. A. Meio Ambiente e 

educação ambiental nas escolas públicas. Âmbito Jurídico, v. 92, p. 62-72, 2011. 
15 M.C.S. MEDEIROS. RIBEIRO, Maria da Conceição Marcolino. FERREIRA, C. M. A. Meio Ambiente e 

educação ambiental nas escolas públicas. Âmbito Jurídico, v. 92, p. 62-72, 2011.. 
16 LIMA FC. Et Al. Antes e durante da Petrobrás: uma linha do tempo sobre a mudança da paisagem da Ilha 

D'Água. Prezi. https://prezi.com/iay-ohkqvtbt/untitled-prezi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy . 

Acessos em 12 de dezembro de 2016. 
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LOCAL E ANÁLISE DAS REDAÇÕES: 

O Akairos Curso Preparatório/Clube do Reforço escolar é o espaço aonde foi aplicada 

em sala de aula, com alunos, a linha do tempo interativa. É uma unidade de educação 

complementar voltada para o reforço escolar, preparatórios para concursos e o ensino de 

idiomas. O curso é voltado para alunos do Ensino Fundamental ao Médio, e o objetivo é dar 

suporte à educação de alunos da Rede Pública ou bolsistas da Rede Privada, moradores do 

Complexo de Favelas da Maré, que apresentam algum tipo de problema de cognição em 

decorrência da baixa autoestima ou mesmo de problemas emocionais devido à violência a que 

estão inseridos, ampliando as possibilidades de aprendizagem, dando-lhes oportunidades de 

reforçar, aprofundar ou suprir carências dos conteúdos trabalhados na escola formal.  

Organizado pelo Akairos Preparatório/Clube do Reforço Escolar, há um projeto 

intitulado ALEPA (A Literatura dos Espaços Populares Agora), aonde pessoas são convidadas 

a ocupar espaços para a divulgação da arte e da literatura através da poesia marginal. O curso 

de reforço escolar do Akairos atualmente funciona de forma privada, com valores populares, 

devido aos custos com a manutenção do prédio aonde funciona, que é alugado, e não possui 

patrocínios. O ALEPA é gratuito e qualquer pessoa pode participar das suas atividades. E por 

envolver um projeto sobre literatura, os alunos e professores do curso privado são incentivados 

a participar do ALEPA, e assim o curso reforça o trabalho com a escrita e redação dos alunos, 

problematizando-os com as suas realidades. 

Após a problematização com a linha do tempo interativa, com os alunos do curso, 

estudantes escreveram redações expondo as suas perspectivas e expectativas. Analisamos uma 

amostra do que foi produzido. As identidades dos alunos serão preservadas. 

É importante ressaltar que as redações originais foram preservadas pela pesquisa com 

os presentes problemas ortográficos dos alunos, pois alguns desses alunos eram novatos no 

curso, e desvios ortográficos seriam treinados ao longo do tempo com esses alunos através das 

aulas de redação. Transcrevemos os conteúdos das redações para apresentação deste artigo. O 

primeiro texto aqui é de autoria de Estudante A, que possui 12 anos de idade, que cursa o sexto 

ano do ensino fundamental, e estuda em escola privada localizada dentro do Complexo da Maré.   

 

A poluição é causada pelo petróleo. O Petróleo foi jogado pelos 

canos que foram destruídos o meio ambiente. O Petróleo vazou e matou 

os peixes. Os Pescadores perderam o emprego. A Construção de canos 

mais resistentes poderiam evitar vazamentos.17 

                                                 
17 Estudante A. Texto de redação.  
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Estudante A levou o tempo de uma hora e meia para a construção do seu texto, e foi 

sucinto na sua argumentação. Estudante A mostrou a absorção do conteúdo de aula, que abordou 

o problema ambiental na baía de Guanabara e também o problema econômico, já que 

pescadores perderam os seus pontos de trabalho com os acidentes químicos e a poluição da 

Baía. Estudante A se mostrou preocupação com os vazamentos de petróleo, uma vez que, como 

solução ou conclusão, abordou a construção de canos mais resistentes para conduzir o petróleo 

dentro da baía. 

A seguir, discutiremos a produção de Estudante B, que possui 15 anos, e cursa o nono 

ano de uma escola municipal da rede pública do município do Rio de Janeiro localizada no 

complexo da Maré. 

Estudante B em seu texto escreveu: 

A algum tempo atrás aconteceram algumas coisas com o meio 

ambiente que prejudicou a baía de Guanabara, foram os aumentos de 

bairros que fizeram com que as praias da Baía diminuíssem. 

Um exemplo disso foi o aumento de bairros em volta das praias 

da baía de Guanabara, que fizeram com que diminuíssem, E Existem 

alguns tipos de formas para solucionar esses problemas. 

Impedindo construções de indústrias, bairros em volta das 

praias da baía de Guanabara, criando leis para evitar a poluição e 

tornando medidas para melhorar a vida das pessoas que frequentam as 

praias, melhorar as pescas.18 
 

Em seu texto, Estudante B discute o que foi visualizado e abordado na linha do tempo. 

Na sessão de mapas foi abordada a urbanização e a criação de bairros e favelas, e os aterros 

realizados para as construções que assorearam as margens da Baía, e alterando o seu desenho 

natural. Na sua solução, Estudante B abordou o impedimento de construções de indústrias e 

bairros em volta de praias como forma de preservar o meio ambiente. Abordou também a 

criação de leis ambientais, e também associou a qualidade da água da baía com a melhora da 

prática da pesca. 

O texto a seguir discutiremos o texto de Estudante C. Estudante C tem 16 anos, estuda 

no primeiro ano do ensino médio, em escola pública da rede estadual, do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro. 

A degradação da Baía de Guanabara e o que vem acontecendo 

desde o início do século XX, as constantes obras de urbanização e 

aumento de bairros estão diminuindo os espaços de praias da baía. E 

                                                 
18 Estudante B. Texto de redação. 
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dezenas de indústrias químicas no entorno da baía causaram vazamento 

poluindo a baía. 

Um exemplo disso são 4 construções químicas após 1950 no 

entorno da baía, que causaram vazamento de petróleo. Aconteceram em 

1998 e 2000 mais de 20 mil litros de petróleo poluíram a região, 

impactando na fauna da baía. Com isso várias áreas foram afetadas, 

como exemplo dela, a economia que sofreu prejuízo. Muitos pescadores 

perderam seus empregos. 

Podemos também ter uma solução para a despoluição, como 

exemplo, menos lixo. A Petrobrás devia também ajudar na despoluição, 

pois querendo ou não causaram isso.19 
 

Estudante C discutiu a urbanização, a poluição por lixo, e os acidentes químicos que 

ocorreram na baía de Guanabara desde o início do século XX como é mostrado na linha do 

tempo interativa. Estudante C responsabiliza a Petrobrás pelos danos causados no ecossistema, 

e como solução aborda que a Petrobrás deveria ajudar na despoluição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A linha do tempo em Prezi20, foi apropriada pelos estudantes do curso de reforço escolar, 

e debatida. Em seus textos de redação, estudantes mostraram absorção do conteúdo de aula 

abordando o problema ambiental da Baía de Guanabara. 

O fator que chamou a atenção nos textos é a preocupação sobre as indústrias químicas 

na baía e os acidentes ocorridos ao longo do tempo. 

Ambos os alunos da amostra discutiram a questão da existência ou não da petrolífera. 

Estudante A abordou uma utilização de canos mais resistentes para escoamento do petróleo, em 

alusão ao acidente ocorridos, mostrados no Prezi21. Estudante B abordou que as indústrias 

químicas deveriam ser impedidas de serem construídas, como uma solução para a poluição que 

elas causam. Já Estudante C abordou que a Petrobrás deveria se responsabilizar pela 

despoluição da baía, já que a existência da mesma é um significado para a poluição também. 

                                                 
19 Estudante C. Texto de Redação. 
20 LIMA FC. Et Al. Antes e durante da Petrobrás: uma linha do tempo sobre a mudança da paisagem da Ilha 

D'Água. Prezi. https://prezi.com/iay-ohkqvtbt/untitled-prezi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy . 

Acessos em 12 de dezembro de 2016 
21 LIMA F. C. Et Al. Antes e durante da Petrobrás: uma linha do tempo sobre a mudança da paisagem da Ilha 

D'Água. Prezi. https://prezi.com/iay-ohkqvtbt/untitled-prezi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy . 

Acessos em 12 de dezembro de 2016 
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Outra atividade exposta pelos alunos em comum é a questão da prática da pesca na 

Baía22, considerada uma atividade econômica próspera na Baía de Guanabara no passado antes 

dos altos índices de poluição serem divulgados, e da fauna marinha ser modificada. 

O debate sobre o meio ambiente é realizado em disciplinas escolares de forma 

interdisciplinar, utilizado contextos e recortes próprios em comum entre disciplinas, e era uma 

demanda da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e que atualmente está em debate para 

inclusão na Base Nacional Curricular. 

O estudo sobre o meio ambiente em escolas públicas é debatido23, também no contexto 

em que a educação ambiental deve ser um exercício para a cidadania, e que este tema deve estar 

em conexão entre escolas e comunidades em prol da mudança do comportamento humano. 

O curso preparatório com reforço escolar aonde a atividade foi realizada é um espaço 

aonde as diferenças se encontram, pois a demanda são alunos oriundos da rede pública e 

privada, todos moradores do complexo da Maré, e que são incentivados a participar de um 

projeto de literatura gratuito, e de acesso livre para qualquer pessoa matriculada ou não no curso 

Akairos, que é o ALEPA.

                                                 
22  FERREIRA, J. A..A Precarização da pesca artesanal e reprodução do espaço na Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro (RMRJ). Revista Geográfica de América Central. Número Especial. 2011. 
23 M.C.S. MEDEIROS.; RIBEIRO, Maria da Conceição Marcolino. ; FERREIRA, C. M. A. . Meio Ambiente e 

educação ambiental nas escolas públicas. Âmbito Jurídico, v. 92, p. 62-72, 2011. 
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BIOGRAFIAS E HISTÓRIA ESCOLAR: 

QUE ARTICULAÇÃO NAS NARRATIVAS DOS LIVROS DIDÁTICOS? 

 

Hellen Winin Silva Gomes1 

 

INTRODUÇÃO 

O foco desta análise consiste em perceber, nas narrativas históricas produzidas nos 

materiais didáticos para o ensino médio, de que forma os sujeitos negros são representados, sem 

deixar de evidenciar o entendimento de que há na narrativa historiográfica a representação de 

sujeitos históricos privilegiados. A partir disso questionou-se: Quais narrativas e biografias 

atravessam o Rio de Janeiro nos livros didáticos? Com o intuito de delinear a forma e o motivo 

pelos quais as figuras negras vêm sendo perpetuadas na memória a partir do ambiente de sala 

de aula. 

Os primeiros resultados apontam para a presença hegemônica na narrativa escolar de 

histórias sem sujeitos, ou melhor, sujeitos despossuídos de vida, explicitando o lugar 

performativo do currículo desta disciplina no sentido de funcionar como um dispositivo, entre 

tantos outros, de reafirmação do fenômeno de "desertificação do passado" de que nos afirma 

Loriga2. Para que se entenda a importância desta pesquisa faz-se necessário observar que na 

escrita da história, tanto na que se passa dentro quanto a que está fora da escola, o tempo é um 

dos meios pelos quais a produção de conhecimento é parametrada, ou seja, ele é um instrumento 

utilizado como referencial metodológico para que se alcance a empiria. O tempo sendo uma 

categoria de análise da escrita da história pode ter suas balizas fixadas de acordo com o interesse 

do pesquisador e com os fenômenos que em algum momento foram escolhidos como 

importantes para a construção de uma memória social e coletiva.  

A dimensão das marcas históricas é importantíssima para entender que os 

acontecimentos são construídos politicamente, pois é a partir dos interesses subjetivos de 

grupos hegemonizados que fatos, personagens, momentos são escolhidos para permanecerem 

e referenciarem o imaginário social, de forma que os sentidos produzidos são estabilizados por 

processos externos e posteriores. Nesse sentido a história contada é sempre a do vencedor, pois 

                                                 
1 Em 2017 graduanda em História pela UFRJ. 
2 LORIGA, Sabina. O pequeno X: da biografia à história. Belo Horizonte, 2011,  231p.  
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é ela que se torna hegemônica a partir da estabilização de sentidos ditados como predominantes. 

Na verdade a narrativa histórica não precisa ser sempre assim, não precisa ser escrita 

necessariamente pelas mãos daqueles que detém o poder porque afinal de contas os indivíduos 

são responsáveis por suas mobilizações, contatos e entorno social. É enriquecedor que haja 

outras visões de uma mesma história, outros pontos de vista e, não é apenas a autora que afirma 

isso, esse pensamento vem da escola dos Annales com a Nova história cultural a partir de um 

contexto onde a soberania das informações e verdades dos documentos escritos estavam sendo 

questionadas.  

 

METODOLOGIA 

No século XIX o conteúdo da escrita da História importava mais do que a forma, a 

objetividade do conhecimento ocupou um lugar cientificamente reconhecido e, se tornou uma 

disciplina ensinada nas escolas e universidades. A história como ciência trouxe uma 

preocupação de preservar a documentação e os materiais do passado e, para tanto, criou 

instituições de preservação da memória. Naquele momento de renovação historiográfica se 

desenrolava um momento de renovação historiográfica iniciado na Europa mais 

particularmente na França, a Nova História Cultural, pautada na contestação de discursos que 

antes legitimavam a superioridade de uma nação ou cultura sobre a outra. Paralelamente a essa 

perspectiva contestadora está a escrita da História nacional, a qual começa a ser vista pela 

perspectiva subjetiva a partir do século XIX. Esse olhar para o cotidiano comparando contextos 

culturais distintos é chamado de História sócio-cultural, é onde a realidade não é dada nem pré-

suposta e, sim, há uma contestação da história. Dessa forma, as práticas culturais e sociais não 

são apenas reflexos da estrutura econômica da sociedade, ela passa a atuar como uma lógica, 

um modo de funcionamento no qual o historiador tem como tarefa investigar e interpretar fatos. 

Essa tendência sócio-cultural dá valor à ação de sujeitos para romperem com as teorias 

deterministas reconhecendo que não há uma realidade dada, mas que a função dos indivíduos é 

construir a sociedade e tornara cultura algo real. Por isso, é valido que a historia seja escrita de 

modo a criticar o ponto de vista da supremacia construída para a organização dos Estados 

Nacionais que visavam apenas os “grandes” nomes, grandes heróis, grandes monumentos, uma 

história megalonomaníaca.  

No século XIX quando a historia deixou de ser um gênero literário no qual a forma 

importava mais do que o conteúdo, e a objetividade do conhecimento ocupou um lugar 

adquirindo sua cientificidade, ela se tornou uma disciplina ensinada em escolas e universidades. 
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Conseqüentemente com a cientificização da disciplina houve a preocupação de se preservar a 

documentação e material do passado, e a criação de instituições de preservação da memória. 

No século XX novas áreas de pesquisa, métodos e abordagens surgiram modificando a relação 

entre presente, passado e futuro. O historiador enquanto intérprete dos vestígios deixados pelo 

passado se propõe a criar uma explicação lógica das causas e conseqüências dos 

acontecimentos, por isso, sabemos que em toda interpretação histórica entra a dimensão 

subjetiva do historiador, expressa sua visão de mundo com chaves explicativas próprias, 

conceitos para entender o contexto dentro de uma multiplicidade de perspectivas. Entender a 

historia ou dado momento como processo implica dizer que não importa o meio, e sim seu fim, 

isso inferioriza, enfraquece aquele dado momento e nos direciona a olharmos para o momento 

subseqüente. Esta é uma concepção que nos leva a observar o momento já sabendo seu final, 

assim a agencia dos sujeitos é retirada.  

Em relação aos estudos narrativos, interessa explorar o potencial dessa categoria histórica 

para a compreensão do processo de produção do conhecimento escolar da disciplina História a 

partir das vidas de sujeitos que “modificam” a história, como eles agem e porque são narrados. 

Entendida como a forma de significar a nossa - singular e coletiva - experiência no e com o 

tempo, essa categoria (narrativa) permite compreender a função das temporalidades para a 

produção deste conhecimento, abrindo pistas instigantes para os estudos de transposição 

didática nessa área disciplinar. Trata-se mais particularmente de analisar a forma como os 

sujeitos emergem na história nacional narrada em uma coleção didática, bem avaliada pelo 

PNLD em circulação nas escolas brasileiras. O porquê da escolha desse material foi mais 

propriamente devido ao fato de estarem em circulação na rede publica de ensino básico, pelo 

acesso a eles, por serem do ano de 2010, logo após a lei 10639/08. Afinal, quem são os 

protagonistas dessa história? Quem são os silenciados? Ou ainda, como se articulam no livro 

didático?  

Analisado “o caso individual singular e o movimento geral da História na construção do 

sujeito histórico”3 privilegiado nas narrativas nacionais? Para fins do estudo aqui defendido, foi 

selecionado em na coleção didática “Conexões com a História”, três temáticas históricas de 

duração e dimensões diferentes que podem ser consideradas como clássicas da historiografia 

escolar, a saber: escravidão, Revolta dos marinheiros e Estado Novo. Os temas, entretanto 

foram escolhidos devido ao tratamento que usualmente ocorrem em suas abordagens, por serem 

                                                 
3 Gabriel, Carmen et all. Narrativas do Rio de Janeiro nas aulas de história. Rio de Janeiro, 2016, p. 280. 
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opções constantemente presentes no currículo de ensino de História na educação básica me 

proponho aqui ampliar o debate sobre os mesmos e, assim analisar a forma como os sujeitos 

são trazidos a tona em seus contextos. 

A aposta nos efeitos dessas contribuições teóricas para a reflexão sobre o currículo de 

História legitimado como objeto de ensino e aprendizagem da educação básica evidencia os 

debates que envolvem a relação entre biografia e história oferecendo argumentos para a 

contextualização dessa antiga e conflituosa relação bem como para a compreensão da complexa 

articulação entre indivíduo e sociedade na concepção dos sujeitos que povoam os livros 

didáticos dessa mesma disciplina. O método de análise utilizado para dar início a essa pesquisa 

qualitativa foi recorrer aos documentos oficiais como o Programa Nacional do Livro didático – 

PNLD, aos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s (porém este último foi abandonado por 

se remeter apenas dos 1° ao 5° anos e, não atender ao critério desta pesquisa a qual esta focada 

no ensino médio). Com o intuito de encontrar bases de comparação entre a proposta do Plano e 

a realidade apresentada no material didático fiz esta escolha a qual levou que no primeiro 

documento encontra-se a coordenação responsável por avaliar pedagogicamente e selecionar 

os materiais didáticos, a qual realiza trienalmente os materiais didáticos aprovados com o 

“principal objetivo (de) subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da 

distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica.”  

A seleção do material didático para análise nesta pesquisa ocorreu primeiramente porque 

este material didático para o ensino médio “Conexões com a História – volumes 1, 2 e 3, 

2010”4  é utilizado nos anos finais da educação básica e, por isso, permite que se avaliem os 

componentes curriculares a que esses estudantes estão submetidos nessa fase decisiva de 

apreensão dos conteúdos definidos como “básicos” . O ensino médio representa o fechamento 

de uma etapa e um começo, para aqueles que cursarem o ensino superior onde posteriormente 

ocorre o aprofundamento de conhecimentos os quais se traduzem ambiguamente entre 

academia e mundo do trabalho. O segundo motivo está ligado à possibilidade de observação 

sobre o que se tem produzido em relação à função polissêmica das identidades narrativas em 

seus contextos e temporalidades de forma que afete a individualidade do discente enquanto 

também sujeito de uma narrativa particular. 

 

REFLEXÃO TEÓRICA 

                                                 
4 ALVES, Alexandre. Oliveira, Letícia Fagundes de. Conexões com a História. 1ª Ed. São Paulo, 2010, p. 350. 
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Encontrei minhas origens 

 

Encontrei minhas origens 

Em velhos arquivos 

Livros 

  

Encontrei minhas origens 

Em malditos objetos 

Troncos e grilhetas 

  

Encontrei minhas origens 

No leste 

No mar em imundos tumbeiros 

Encontrei em doces palavras 

Cantos 

Em furiosos tambores 

Ritos 

  

Encontrei minhas origens 

Na cor de minha pele 

Nos lanhos de minha alma 

Em mim 

Em minha gente escura 

Em meus heróis altivos 

  

Encontrei 

Encontrei-as enfim 

Me encontrei.   

(Oliveira Ferreira da Silveira) 

 

A escolha dessa citação introdutória como início dessa reflexão não aconteceu por acaso, 

mas sim por estar ligada a minha trajetória de vida porque quando eu era pequena e as palavras 

ainda não tinham o peso e o valor simbólico que hoje tem para mim, me recordo que minha 

mãe já me lia poesias, poemas e histórias que sem saber estavam relacionados aos meus 

antepassados. E, eu em minha infância me questionava onde estariam os sujeitos negros, suas 

representações e sua real importância para a construção das sociedades. 

O que me trouxe a esta pesquisa é o fato de eu desde que me lembro ter buscado um 

sentido de verdade e identidade das circunstancias ao meu entorno. E esse espaço, aberto pela 

SHUFF – Semana de História da Universidade Federal Fluminense – é muito valioso para 

pensar, pesquisar e aprofundar debates, aqui aproveitado para o viés de ordem biográfica e 

teórica, espaço também encontrado no grupo de pesquisa onde atuo como estagiária há quase 

dois anos, GECCEH- Grupo de Estudos de Cultura e Currículo de Ensino de História/FE/UFRJ. 
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Os sujeitos históricos são indivíduos ou grupos coletivos responsáveis por transformações 

na sociedade. Até o século XIX personagens considerados de relevância na política eram os 

sujeitos da historia considerados heróis. No final do século XIX outros sujeitos começaram a 

aparecer nas narrativas históricas como mulheres, operários, colonizados etc. os grupos menos 

vistos passaram a construir memória e exigir seu lugar na historia. O olhar para as pessoas 

comuns, os costumes, modos de vida possibilitou o rompimento com a organização do saber 

histórico escolar tradicional, convencional além de abrir margem para o reconhecimento de 

diferentes dimensões temporais. 

E, é sobre as narrativas dos livros didáticos onde lanço meus questionamentos fazendo 

uma análise das vidas negras retratadas no ensino médio no sentido de que se construa uma 

cultura memorial brasileira de forma que os sujeitos negros sejam valorizados e sua importância 

reconhecida porque por muitos anos falsas narrativas foram criadas e o lugar estabelecido nas 

sociedades para onde os negros foram levados cativos possibilitaram a perpetuação de uma 

imagem sujeita às ações externas. Dentro dessas culturas não importavam as inúmeras 

simbologias, narrativas orais, crenças e modos de viver compartilhadas no continente matriz, e, 

por conseguinte, a imagem dos afro-descendentes permaneceu atrelada a subalternidade.  

As populações que foram embarcadas em direção à América portuguesa no século XVI 

não eram homogêneas. Estudos comprovam que contrariamente à imagem fixada no imaginário 

social tantas populações diversificadas chegaram aqui que há certa dificuldade em delimitar as 

nomenclaturas africanas tendo em vista que os traficantes negreiros não se atentavam a elas, 

mas sim nomeavam os escravizados de acordo com seu referencial próprio, muitas vezes 

generalizando-os, chamando de “negros da Guiné”, por exemplo. As atuais pesquisas históricas 

sobre o tema África nos fazem enxergar dois grandes grupos: os bantos e os sudaneses, os quais 

habitavam os territórios da África ocidental, África centro-ocidental e África oriental no 

continente. O imaginário fixado sobre África no Brasil contém inúmeros erros ligados 

majoritariamente a forma como se deu esse processo de subtração das identidades e de 

imposição de um estereótipo embrutecido a partir da visão patriarcal européia, segundo a qual 

todos os países e línguas diferentes habitantes deste grandioso território foram resumidos a uma 

visão essencializante de dependência, assistencialismo e salvação externos, como se os países 

africanos apenas “evoluíssem” com auxílio do colonizador.  

 As contribuições de troncos lingüísticos africanos, produtos alimentícios, ritmos 

musicais e etc., não apenas no Brasil, mas para demais países diaspóricos (receptáculos de 

migração forçada) da América Latina podem ser vistas como conseqüência dessa presença. 
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Nesse sentido, esta escrita é voz de uma pesquisa de análise científica onde a produção 

acadêmica inclui interesses que unem inevitavelmente esses dois territórios separados pelo 

oceano Atlântico os quais, ainda hoje permanecem interligados. E, pretende demonstrar de que 

formas o Brasil tem atuado perpendicularmente na produção de conhecimento escolar sobre 

evidenciando relações com este continente. 

A construção desta pesquisa remete às mudanças de perspectiva de indivíduos “comuns” 

anteriormente relegados ao obscurantismo e esquecimento e, que passam a escrever no século 

XVIII suas próprias histórias através do despertando, assim, as consciências individuais, de 

forma a influenciar radicalmente a escrita da história. Essa nova configuração possibilitou que 

as hagiografias, as crônicas das vidas de reis, a exaltação de grandes heróis em suas biografias, 

dessem lugar a histórias de vida de pessoas comuns independente da classe social ou da origem. 

Essa alteração na forma de pensar criou um modelo que deu maior visibilidade a populações 

subalternizadas, pois ainda hoje se podem ouvir os ecos da modernidade atuante no coletivo. A 

possibilidade de construção de novas narrativas que não se prendam necessariamente a 

hegemonizada como por muito tempo permaneceu como se fosse à única e correta. 

Ao analisar os 3 volumes da obra constatei que, no primeiro volume “Das origens à 

conquista do Novo Mundo”, não foi encontrada nenhuma referencia aos recortes históricos 

escolhidos entretanto em sua introdução das paginas 9 e 17 há uma importante explicação sobre 

como o historiador produz conhecimento histórico. 

 

ESCRAVIDÃO 

Já no volume seguinte “Da colonização da América ao século XIX” selecionei no 

capítulo 1 “o império colonial português” o tema 2 “o Estado do Brasil” – na pagina 18 no 

tópico  “O trafico transatlântico de escravos e o deslanche açucareiro no Brasil” vemos aqui um 

rompimento com o que se costuma ensinar nas escolas sobre o “pacto colonial” entre Portugal 

e suas coloniais mas os autores mostram que na pratica não foi bem assim ate mesmo porque 

Castela disputava com o reino português conquistas em áfrica e America. Tais disputas foram 

regimentadas por dois tratados importantes Alcáçovas 1479 e Tordesilhas 1494. No século XVI 

os mercadores portugueses forneciam mão de obra escravizada para possessões espanholas. A 

grande demanda por mão de obra nos centros urbanos da America espanhola só era suprida pela 

agencia de trafico escravo portuguesa. 

Na pagina 20 da coleção anteriormente analisada os autores explicam que os escravos 

eram divididos em turnos de trabalho. Nas horas vagas podiam ter cultivo próprio na 
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propriedade. Os escravos que faziam tarefas domésticas na casa grande eram menos 

prejudicados. Havia uma diversidade de atividades realizadas na produção do açúcar como cita 

na pagina 20.  

A empresa do açúcar não envolvia apenas senhores e escravos. 

Ela abrigava um grupo diversificado de trabalhadores especializados e 

agregados, que orbitavam em suas franjas, prestando ao senhor de terras 

seus serviços. Eram mestres de açúcar, purgadores, caixeiros, calafates 

(que faz vedagem), caldeiros, carpinteiros, pedreiros, barqueiros, entre 

outros.5  

 

Havia na sociedade do período uma ampla divisão de tarefas. Os autores comparam a 

vida nos engenhos com o sistema fabril em terras americanas onde tarefas específicas eram 

realizadas por trabalhadores especializados em único espaço e controlados por um “patrão”, o 

senhor de engenho. O grupo de escravizados e os demais relacionados ao trabalho no engenho 

demonstram que a sociedade colonial não era apenas dividida entre senhores e escravos haviam 

portanto muitos outros grupos sociais: senhores, grandes lavradores, comerciantes, escravos, 

homens livres pobres. 

 

REVOLTA DOS MARINHEIROS 

No volume 3 Da expansão imperialista aos dias atuais, nos é apresentado ao leitor um 

pequeno apenso no final da pagina intitulado “João Candido e a Revolta da Chibata” porém 

devido a uma escolha metodológica nomeada aqui nesta pesquisa de a Revolta dos Marinheiros. 

Conforme os trechos abaixo essa revolta teve um impacto sem precedentes, pois apresentou um 

panorama de renovação de idéias de liberdade e democracia latentes no período. Apesar de o 

governo republicano se mostrar tão conservador e excludente quanto a monarquia, grupos que 

se sentiam excluídos lutaram por participação política e social. 

Destaco os seguintes trechos: 

A maior revolta ocorrida na marinha durante a primeira republica, 

porém, deu-se no mandato do presidente Hermes da Fonseca. Levante 

protagonizado por marinheiros pobres, a maior parte negros e mulatos, 

recebeu o nome de Revolta da chibata (...)  

Liderados pelo marinheiro negro João Cândido Felisberto, os 

revoltosos assumiram o comando de três grandes encouraçados: o 

Minas Gerais, o São Paulo e o Deodoro. (p. 74) 

 

                                                 
5DEL PRIORE, Mary; VENANCIO, Renato Pinto. O livro de ouro da historia do Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 

2001. p. 60. 
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Os autores destacam a figura de João Candido Felisberto. A revolta ocorreu em 22 de 

novembro de 1910 quando 800 marinheiros negros lutam pelo fim dos castigos corporais, 

melhores salários e melhores condições de trabalho. Assumiram 3 grandes encouraçados e 

ameaçavam bombardear a baía de Guanabara. O governo não tinha capacidade para reprimir o 

levante e fingiu aceitar as solicitações dos revoltosos perdoando seus atos. Considerando-se 

vitoriosos desembarcaram no porto do rio de janeiro, mas o governo não manteve sua palavra. 

João e 17 líderes foram isolados na ilha das cobras. Os demais foram deportados para o acre 

para fazerem trabalhos forçados. Maus tratos como resquício do período escravista. 

 

ESTADO NOVO 

 Nesse tópico pontuo a falta de menção a figuras negras neste período analisado, muito 

menos de sua importante contribuição para o desenvolvimento da sociedade carioca e brasileira, 

pelo contrario, há no capítulo 7, (p.131) a seguinte charge de uma família ouvindo radio em 

1930, onde o único elemento negro é retratado com traços abobalhados segurando uma criança, 

no entanto, em posição servil. Por outro lado vemos no transcorrer das paginas no capitulo 7 

que é sobre o Estado Novo repetidas vezes nomes como Gustavo Capanema (educação), 

Candido Portinari (pintura), Mario de Andrade (literatura), Heitor Villas-Lobos (música), Oscar 

Niemeyer (arquitetura). Olhando para esses nomes em destaque interpelo a seguinte questão: 

não haveriam literários, artistas, pintores, compositores, músicos, educadores negros e negras 

nesse período? Onde estão? Por que tais nomes do período não aparecem? Certamente as 

biografias de sujeitos, homens e mulheres, negros foram silenciadas, seu impacto e 

representação em variados meios sociais, históricos e políticos deixaram de ser mencionados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho aposta, de forma em pesquisa contínua, nos efeitos das contribuições 

teóricas supracitadas para ampliar a reflexão sobre o currículo de História, na qual o conceito 

de currículo interpreta-se aqui como a tentativa de controle de significados, de estabilização de 

sentidos e, a partir dessa definição entende-se que há uma luta pelo processo de significação a 

ocupar o lugar da hegemonia.  e fazer pensar sobre quais bases permanecem legitimados os 

objetos de ensino e aprendizagem da educação básica nas escolas públicas brasileiras. 

Interpreta-se aqui Currículo como tentativa de controle de significados, de estabilização de 

sentidos e, a partir dessa definição entende-se que há uma luta pelo processo de significação a 

ocupar o lugar da hegemonia.   
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Os referenciais teóricos epistemológicos que norteiam essa discussão advêm do 

movimento intitulado Nova História cultural com origem em França onde historiadores deram 

início à Renovação historiográfica a partir de questionamentos sobre a legitimidade de 

discursos hegemonizados, como o da superioridade de uma nação ou cultura sobre as demais. 

A historia é tradicionalmente escrita sempre do ponto de vista dos Estados nacionais visando 

grandes sujeitos da historia por isso é importante desconstruir a visão Ocidental e questionar 

outros pontos de vista além dos que estão prontamente percebidos, nesse sentido a evidencia 

sem contestação é algo prejudicial. 

A escrita da Historia nacional brasileira passou no século XX a ser vista como individual, 

voltou seu olhar para o cotidiano, comparando contextos culturais distintos. Assim 

desenvolveu-se a historia sociocultural. O modo como cada individuo age particularmente 

passa a influenciar. A realidade passa a ser vista não como algo pré-determinado, mas sim como 

uma construção social e cultural. Dessa forma as praticas culturais e sociais não representam 

apenas reflexo de uma estrutura econômica da sociedade, mas de uma lógica própria, um modo 

de funcionamento que o historiador tem como tarefa a investigação e a interpretação de fatos. 

Essa tendência sociocultural valoriza a ação dos sujeitos e rompe com as teorias pré-

estabelecidas reconhece, portanto, que não há uma realidade dada, mas a função dos indivíduos 

é construir socialmente a realidade. 

Assim como nos anos anteriores, em 2017, observo o componente curricular e didático 

do livro de História escolhido de acordo com a aprovação do PNLD – Plano Nacional do Livro 

Didático para isso fez-se uma comparação do modelo proposto no portal oficial com o livro 

físico analisado de acordo com a nova aprovação, as imagens presentes, os temas, enfim, todas 

as representações contrapondo-as ao que está proposto para na lei  e, de que forma o mesmo 

apresenta as personagens protagonistas nesse material de ensino, enquanto o mesmo é detentor 

simbólico de uma transmissão de conhecimento, explicadora da realidade e de fatores sociais, 

observando ainda se há relações (imagéticas, textuais ou referenciais) que se estabelecem para 

possibilitar sentidos democráticos que vão além do tradicionalismo hegemônico representante 

de formas de pensar e modos de viver europeus cujo fim anterior era a legitimação de 

referenciais estabelecidos como padrão de uma verdade universal. Com esta pesquisa 

analisamos de que forma e o porquê os sujeitos historicizados na narrativa didática transcorrida 

no Rio de Janeiro tem sido narrados. Utilizei a seguinte metodologia: no primeiro momento 

tracei questões pautadas no processo de subjetivação do conhecimento escolar tais como: Quais 

são os heróis, sujeitos históricos trazidos por essa escrita sobre o Rio de Janeiro? Quais sentidos 
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de verdade os autores expuseram na narrativa analisada?  Após a escolha do material comparei-

o com a escrita proposta no PNLD e trouxe questões com o intuito de desestabilizar errôneas 

visões ainda presentes no cotidiano escolar. 

Em diálogo com os debates historiográficos contemporâneos sobre a relação entre 

biografia e história6 e com os estudos narrativos este trabalho aposta nos efeitos dessas 

contribuições teóricas para a reflexão sobre o currículo de História legitimado como objeto de 

ensino e aprendizagem da educação básica. No que faz referência às contribuições dos debates 

que envolvem a relação entre biografia e história, elas oferecem argumentos para a 

contextualização histórica dessa antiga e conflituosa relação bem como para a compreensão da 

complexa articulação entre indivíduo e sociedade na concepção dos sujeitos que povoam os 

livros didáticos de História. O foco da análise consistiu em interpretar nas narrativas históricas 

produzidas envolvendo cada um desses fatos, o entendimento de sujeito histórico privilegiado. 

Os resultados apontam ainda para a presença hegemônica na narrativa escolar de histórias sem 

sujeitos, ou melhor, sujeitos despossuídos de vida, explicitando o lugar performativo do 

currículo desta disciplina no sentido de funcionar como um dispositivo, entre tantos outros, de 

reafirmação do fenômeno de “desertificação do passado” que se refere Loriga7. 

 

                                                 
6 LORIGA, Sabina. O pequeno X: da biografia à história. Belo Horizonte, 2011, 231 p.   
7 Idem.  
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HISTÓRIA PÚBLICA COM COMPROMISSO DEMOCRÁTICO: 

DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA EM CANAIS DE 

HISTÓRIA NO YOUTUBE 

 

Frederico Vieira Zgur  

Yan Bezerra Fonseca 

 

Este trabalho visa, nos marcos dos debates realizados pelo Núcleo de Estudos de 

História, Memória e Ensino da Ditadura (NEHMED-UERJ), analisar brevemente a produção e 

a circulação de produções historiográficas multimídia que têm como suas principais 

características o caráter de divulgação e popularização da História no Brasil – notadamente 

daquelas que surgiram e atingiram grande amplitude através da plataforma de distribuição 

digital de conteúdo audiovisual de maior acesso na atualidade, o YouTube. 

Partindo dos referenciais teóricos aglutinados nos campos hoje conhecidos como da 

História Pública e História Digital, bem como de premissas que se desdobram a partir do 

conceito de giro ético-político da historiografia, objetivamos demonstrar como esses veículos, 

ao abordarem o passado de maneira cientificamente responsável e didática para um público 

ampliado, podem contribuir significativamente na formação de uma cultura histórica voltada às 

questões sociais do tempo presente. Almejamos também contribuir para as reflexões sobre o 

papel social da ciência histórica hoje no Brasil, bem como as diferentes formas de apreensão-

difusão do conhecimento histórico e a crescente necessidade da renovação de suas linguagens 

e meios frente aos novos paradigmas dessa Era Virtual. 

Empreendemos assim uma analítica sobre esta modalidade que extrapola o restrito 

âmbito das universidades e escolas, alcançando um público espectador plural e não 

necessariamente especializado. Estas características dão a esses canais uma posição singular e 

tornam sua atuação um interessante objeto de análise para aqueles que se propõem a melhor 

compreender a circulação do saber e o fenômeno da demanda social crescente por história. 

Demanda essa que tem como seus principais indicadores as altas tiragens de best-sellers e 

publicações abordando a história, as grandes audiências da teledramaturgia de época em 

                                                 
 Graduando em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
 Graduando em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
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emissoras de TV e o grande número de seguidores em páginas que têm a história como motor 

criativo principal do seu conteúdo. Antes de mais nada, porém, é preciso melhor matizar a que 

nos referenciamos enquanto História Pública, bem como o estado atual desta no campo da teoria 

e história da historiografia do nosso país, uma discussão muito mais ampla que será brevemente 

abordada aqui como o ponto de partida para esta reflexão conjunta a quatro mãos. 

A História Pública não é nenhuma novidade. Um camponotadamente fluido e 

abrangente, ela se manifesta sob diferentes formas, diferindo tanto temporalmente quanto 

espacialmente. Reflexões sobre a mesma se desenrolam em diversos países pelo mundo ao 

menos desde a década de 19701. São uma resposta aos fatores mais sensíveis da crise 

epistemológica e estrutural ampla que os profissionais das ciências humanas enfrentam a partir 

do quartel final do último século. A Public History norte-americana surge como uma alternativa 

direta a questão da alocação do historiador recém-formado ao mercado de trabalho (que vai 

buscar postos fora da academia, como em publicações voltadas para o grande público, 

consultoria à obras audiovisuais, etc.)2. Acaba, porém, por se desenrolar na construção de todo 

um campo de possibilidades de abordagem e reflexão sobre o conhecimento histórico, a forma 

de se escrever a história, transformando-a num instrumento para a reflexão comunitária das 

relações entre o passado e o presente, tornandoeste passado útil para o presente de uma forma 

mais democrática, direta e propositiva. Nas palavras das historiadoras Juniele Rabêlo e Marta 

Rovai: 

 

A história pública é uma possibilidade não apenas de conservação e 

divulgação da história, mas de construção de um conhecimento 

pluridisciplinar atento aos processos sociais, às suas mudanças e tensões. Num 

esforço colaborativo, ela pode valorizar o passado para além da academia; 

pode democratizar a história sem perder a seriedade ou o poder de análise.3 

(grifo nosso) 

 

É notável o caráter militante nessas premissas, a criação de uma agenda que lança sobre 

a historiografia contemporânea novos olhares e possibilidades, um esforço para situar a ciência 

                                                 
1
Em especial nos Estados Unidos mas também com uma notável produção na Austrália, Inglaterra, França e Itália. 

Cada um desses locais com sua abordagem, metodologias e práticas características a solução de questões locais e 

nacionais. 

2
LIDDINGTON, Jill. What Is Public History? Publics and Their Pasts, Meanings and Practices. Oral History, Vol. 

30, No. 1, Women's Narratives of Resistance (Spring, 2002), pp. 83-93. 

3
ALMEIDA, Juniele Rabêlo de; ROVAI, Marta (Org.). Introdução à História pública. 1 ed. São Paulo: Letra e 

Voz, 2012. v. 1. p. 7. 
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histórica e seu papel social na contemporaneidade, reaproximando-a das questões do tempo 

presente que a mobilizam em primeiro lugar. 

No Brasil, essas discussões ainda são tímidas. É muito recente a preocupação dos 

historiadores brasileiros sobre a questão do público, bem como com a dimensão receptiva e 

possíveis usos políticos de seus trabalhos e discursos. Em consonância, também são recentes as 

iniciativas em tratar da dimensão ético-política inerente ao ofício do historiador. Não podemos 

deixar, porém, de notar o crescimento do interesse sobre estes temas nos últimos anos e o 

surgimento de iniciativas positivas de grupos de pesquisa voltados a pensar estasquestões no 

âmbito acadêmico, ações como as da Rede Brasileira de História Pública (RBHP), da 

Comunidade de Estudos de Teoria da História da UERJ (COMUM-UERJ) e do Núcleo de 

Estudos em História da Historiografia e Modernidade da Universidade Federal de Ouro Preto 

(NEHM-UFOP) têm contribuído significativamente aos debates. 

Ainda assim, o cenário geral não é animador. Apesar dessademanda social por 

conhecimento histórico (mesmo que relativamente expressiva), os historiadores possuem ainda 

uma grande dificuldade em adentrar os espaços públicos de forma ampla e propositiva. Mesmo 

dentro do ambiente acadêmico, onde sua presença e influência são mais expressivas, encontram 

barreiras que agem em benefício de outras áreas do conhecimento humano, sob a premissa de 

uma “ação mais prática e imediata no mundo real, menos teórica4”. Essa é uma grande e 

complexa discussão acerca da função social das ciências humanas na contemporaneidade, assim 

como da estrutura de ensino superior e pesquisa. Em sua totalidade ela escapa das modestas 

possibilidades deste breve artigo, mas ainda assim abordamos algumas de suas questões no 

decorrer do mesmo. Nosso enfoque aqui é a circulação do conhecimento histórico e, portanto, 

retomaremos o fenômeno da crescente demanda social por história analisando o caráter 

qualitativo de algumas dessas produções, uma problemática que mobiliza nossas reflexões. Para 

o professor da UFRGS, Jurandir Malerba: 

 

Essa história produzida por leigos costuma ser uma história muito ruim. A 

história social, processual, interpretativa, estrutural, analítica, crítica, não 

chega ao grande público, e sim a história paroquial, episódica, factual, 

                                                 
4
Podemos citar como exemplo dessa tendência em escala global, a notícia amplamente veiculada nas mais diversas 

redes sociais sobre a diminuição da oferta de cursos na área das ciências sociais e humanidades em universidades 

japonesas. A matéria pode ser acessada no link: https://www.timeshighereducation.com/news/social-sciences-and-

humanities-faculties-close-japan-after-ministerial-intervention 

 

https://www.timeshighereducation.com/news/social-sciences-and-humanities-faculties-close-japan-after-ministerial-intervention
https://www.timeshighereducation.com/news/social-sciences-and-humanities-faculties-close-japan-after-ministerial-intervention
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pitoresca, anedótica, biográfica, das grandes batalhas, em rápidas narrativas 

dramáticas inflamadas.5 

 

Certamente compreendemos aqui que se tratam de dimensões e modalidades distintas 

da historiografia, cada qual com suas particularidades, abordagens, identidades e perspectivas. 

Ainda assim, acreditamos que a difusão dessas obras tem implicações técnicas e éticas que 

podem tanto contribuir quanto se beneficiar de reflexões do campo da teoria e história da 

historiografia. A questão qualitativa que visamos abordar, sendo qualidade aqui entendida 

como objetivar a promoção de olhares críticos sobre o presente em suas relações com o passado, 

parte da premissa que nenhuma destas formas tem a definição de sua qualidade apriori, portanto 

é possível tratarmos destas questões sob um common ground desejável entre a historiografia 

acadêmica e a historiografia pública. Essa área comum se faz justamente nas premissas básicas 

desejáveis a uma escrita da história promotora do desenvolvimento social no mundo de hoje, 

uma sociedade cada vez mais pautada na necessidade radical da coexistência negociada em 

meio as diferenças. 

É imperativo notar que a não ocupação do espaço público por produções historiográficas 

revestidas desses parâmetros de qualidade, e voltadas ao público em geral, cria um vácuo que 

vem sendo prontamente preenchido por obras que visam quase que exclusivamente o mercado 

como seu principal fim. Essa historiografia dedicada somente ao entretenimento e ao consumo, 

não só peca por seus demasiados simplismos, cacoetes teórico-metodológicos e generalizações 

acríticas, mas também por promover visões de mundo reacionárias, conservadoras, permeadas 

de preconceitos e com um alcance interpretativo extremamente empobrecido. 

Entendemos assim que o fenômeno do crescimento da demanda social por história deve 

ser compreendido por uma abordagem que considere a cultura histórica no escopo da questão 

ampla da cultura contemporânea enquanto indústria cultural. Partindo desta premissa, é 

importante abordamos a historiografia pública no contexto do acelerado processo de intensas 

transformações sociais e culturais que vivenciamos nas últimas décadas. Trata-se aqui de 

compreender as profundas mudanças em nossas relações com a tecnologia, assim como com o 

advento e popularização das redes, produtoras de novas formas emergentes de sociabilidade. 

No centro dessas transformações estão as novas tecnologias (como os smartphones, tablets, as 

                                                 
5
MALERBA, Jurandir. Acadêmicos na berlinda ou: como cada um escreve a História? Uma reflexão sobre o 

embate entre Historiadores acadêmicos e não acadêmicos no Brasil à luz dos debates sobre Public History. História 

da Historiografia. n. 15. Ouro Preto, 2014, p. 32. 
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inúmeras redes sociais e plataformas digitais) que se popularizaram massivamente nos últimos 

anos. 

No centro de atenção destas tecnologias está o YouTube. Esta plataforma transformou a 

forma como acessamos, produzimos e nos relacionamos com os mais diversos conteúdos e 

mídias, alterando dinâmicas sobre a autoria, o consumo e as relações humanas. Criado em 2005, 

ele permite aos seus usuários disponibilizar e assistir conteúdos audiovisuais gratuitamente, 

sendo hoje, o segundo endereço mais acessado da web em escala global, atrás apenas do serviço 

de buscas Google6 (do qual o YouTube é subsidiário, ambos parte do gigantesco conglomerado 

da Alphabet Inc.). Integrante do AdSense, programa utilizado pelo Google e suas subsidiárias, 

voltado para propaganda, o YouTube faz parte de uma rede que movimenta anualmente bilhões 

de dólares7. O virtual e o material se relacionam dialogicamente na Era Virtual. 

Segundo informações do próprio site, mais de um bilhão de usuários fazem uso da 

plataforma, o que corresponderia a quase um terço de toda a internet. Esse número significaria 

um volume de bilhões de horas de vídeo consumidas diariamente. Também segundo o site, mais 

da metade de suas visualizações são feitas em dispositivos móveis8.A qualquer pessoa que 

queira disponibilizar conteúdos no YouTube, basta se cadastrar no site, criando uma conta. 

Então, é possível carregar ou “subir” (aportuguesamento da expressão inglesa to upload) 

arquivos de vídeo, que ficarão disponíveis em um canal atrelado à conta do usuário. Por estes 

dados somos capazes de perceber que seu impacto social é gigantesco. 

O Brasil não escapa a esse fenômeno. Segundo informações veiculadas pela própria 

plataforma, a mesma cresceu cerca de 54% nos últimos dois anos, conquistando 35 milhões de 

novos usuários. O impacto é tamanho que em certos segmentos de idade o YouTube já supera a 

TV à cabo convencional. Segundo um estudo por eles publicado, denominado YouTube 

Insights, 31% dos usuários procuram a plataforma para conteúdo educacional. Outros 54% 

acreditam que a essência da plataforma é premissa da liberdade de expressão. Ainda segundo o 

                                                 
6
Dados obtidos através ferramenta de análise de tráfego Alexa, que atualiza diariamente seus dados com base em 

análises em tempo real. Informações disponíveis em: http://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com. 

7
Segundo informações obtidas no próprio relatório trimestral da Alphabet Inc., as receitas com propaganda no 

último trimestre (período de três meses encerrado em 30 de junho de 2017) contabilizam cerca US$ 22 bilhões 

(não auditados). Disponível em: https://abc.xyz/investor/news/earnings/2017/Q2_alphabet_earnings/. 

8
YouTube para a imprensa. Disponível em: https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/ 
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estudo, 41% acreditam que o YouTube se diferencia pela diversidade e 26% acreditam que é a 

autenticidade que faz do YouTube uma plataforma diferente.9 

A partir desses dados, somos capazes de notar a relevância crescente desta plataforma 

de comunicação. Sendo assim a atuação de alguns canais que se propõem a tratar de assuntos 

relacionados à História no Brasil despertou nosso interesse. Qual seria seu alcance? E seus 

principais objetivos e métodos? E mais importante: são produtores de uma historiografia 

preocupada com a dimensão ético-política10 de seus discursos, adaptada a novos tempos e a 

novos públicos, ou somente produtores de conteúdo, surfando no interesse existente pela 

história e na facilidade de divulgação, para garantirem espaço para conteúdo de baixa qualidade, 

permeado por visões de mundo preconceituosas e prenhes de análises rasas, mal embasadas? É 

a partir destas questões que analisamos os dois casos a seguir. 

O canal Leitura ObrigaHistória, criado em agosto de 2015, é curado pelos historiadores 

Icles Rodrigues (UFSC) e Luanna Jales (UFSC) e pela antropóloga Mariane Pisani (USP). Em 

sua descrição, eles se definem como “um canal dedicado à História e demais Ciências Humanas, 

focado em vídeos expositivos que buscam levar conteúdo acadêmico a todos os públicos da 

forma mais acessível possível”. O canal conta hoje com aproximadamente 18 mil inscritos11 e 

422 mil visualizações em seus 142 vídeos12. 

Em formato de vlog (videoblog, literalmente, um blog em formato de vídeo expositivos 

onde um dos apresentadores fala diretamente para a câmera), o canal possui vídeos com 

resenhas de livros historiográficos, análises conceituais (“O que é Fascismo?”, “O que é 

Cultura?”), biografias (“Quem é Caio Prado Junior?”, “Quem é Peter Burke?”), entrevistas e 

vídeos temáticos (“O Brasil na Primeira Guerra Mundial”, “A Revolução Iraniana”). O canal 

se distingue por sua qualidade técnica (edição, fotografia, montagem, qualidade de som e 

imagem) e por oferecer conteúdos comumente acadêmicos em linguagem simples, dinamizada 

e didática, sem abrir mão dos pressupostos metodológicos e do rigor científico que caracterizam 

                                                 
9
Todos estes dados foram obtidos em: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-

br/youtubeinsights/2017/introducao/ 

10
Discorremos melhor sobre o conceito do giro ético-político mais adiante. Por hora cabe referenciá-lo no artigode 

introdução: LOPES, Valdei RANGEL, Marcelo. Teoria e história da historiografia: do giro linguístico ao giro 

ético-político. História da Historiografia n. 17. Ouro Preto, 2015. p. 318-332. 

11
Usuários que se inscrevem nos canais para receber notificações sobre novos conteúdos ou melhor visualizar o 

canal de escolha, demonstrando apoio ou interesse. 

12
Informações obtidas em 04/08/2017. 
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a historiografia profissional (ancorados, entre outras coisas, na descrição de fontes e referências, 

e, neste caso, no fato dos apresentadores serem também acadêmicos). 

É interessante observar a oscilação na popularidade dos vídeos de acordo com seus 

temas. Se em uma média simples entre o número de visualizações totais do canal e o número 

de vídeos postados verificamos aproximadamente 2.970 visualizações por vídeo, talvez 

possamos perceber tendências se relacionarmos os conteúdos muito acima ou muito abaixo 

dessa média a seus respectivos temas. Em ranking divulgado pela própria página do canal em 

finais de julho de 201713, os vídeos até então mais visualizados eram: 1) “O que é Anarquismo?” 

(38.505 visualizações); 2) “Como se definem esquerda e direita?” (32.073 visualizações); 3) 

“O que é Feudalismo?” (31.243 visualizações); 4) “O que é Escola dos Annales?” (22.991 

visualizações); 5) “O que é Fascismo?” (21.190 visualizações); 6) “O Brasil na Primeira Guerra 

Mundial” (17.186 visualizações); 7) “Apologia da História, de Marc Bloch” (16.183 

visualizações); 8) “Anacronismo, sincronia e diacronia...” (11.652 visualizações); 9) “O tempo 

para Fernand Braudel...” (11.245 visualizações); e 10) “O que é Antropologia?” (10.655 

visualizações). 

Examinando os primeiros colocados neste ranking, percebemos que os vídeos mais 

populares ou que geram maior engajamento tendem a tratar de conceitos amplos, já 

razoavelmente conhecidos pelo público não-profissional, que abordem temas usualmente 

debatidos nos currículos escolares ou nos primeiros períodos dos cursos de graduação em 

História (como é o caso de “feudalismo” e “Escola dos Annales”), e – em nossa visão, 

principalmente –, temas que se relacionam de forma mais direta a questões sociais e políticas 

em alta no tempo presente, o que chamamos de “temas quentes”. 

Em contrapartida, alguns dos vídeos menos populares ou que ficam muito abaixo da 

supracitada média de visualizações, comumente abordam assuntos estritamente acadêmicos ou 

que possuem pouco clamor para com o debate público, como é o caso dos vídeos “Quem é 

Moniz Bandeira?” (982 visualizações), “Egito – História das Nações” (1.319 visualizações) e 

“Gengis Kahn e as conquistas mongóis” (dividido em três partes, com uma média de 1.244 

visualizações cada), apenas citando alguns exemplos. 

                                                 
13

Disponível em: https://tinyurl.com/yb4h3eug. Consultado em: 04/08/2017. 
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Outra característica interessante nesse formato é sua hipertextualidade14, utilizando, por 

exemplo, o espaço destinado à descrição dos vídeos no YouTube para citar referências, indicar 

bibliografia complementar sobre o tema do vídeo, interagir com os usuários, ou direcionar o 

público para outras páginas em redes sociais como Facebook e Instagram, onde são divulgados 

e compartilhados outros conteúdos relacionados à área de História afins, o que dá aos 

espectadores acesso à diversas camadas de “texto” e conteúdo, ampliando de maneira 

significativa sua interatividade e o escopo das possibilidades de abordagens sobre os diversos 

temas tratados. 

Já o canal Buenas Ideias é o mais recente empreendimento do jornalista e escritor 

Eduardo Bueno, responsável pela coleção Terra Brasilis, composta pelas obras: A viagem do 

Descobrimento: a verdadeira história da expedição de Cabral (1998); Náufragos, traficantes 

e degredados: as primeiras expedições ao Brasil (1998); e Capitães do Brasil: a verdadeira 

história da expedição de Cabral (1999), posteriormente atualizada com A coroa, a cruz e a 

espada: lei, ordem e corrupção no Brasil Colônia, 1548-1558 (2006) (tendo vendido milhões 

de cópias), além de ter apresentado entre setembro e novembro de 2007 a série “É muita 

História”, no semanário Fantástico da Rede Globo de Televisão, um dos semanários de maior 

audiência no país. Malerba já descreveu profusamente a produção de Bueno, apontando os 

principais motivos de seu sucesso comercial e da avalanche de críticas de historiadores 

profissionais ao seu trabalho: 

O autor apresenta a história do país numa prazerosa narrativa na forma de 

saga, na qual o destaque recai em personagens excêntricos envolvidos em 

grandes aventuras, quase no estilo “capa e espada”. Porém, no caso desses 

livros dedicados ao descobrimento e à colonização do Brasil, por exemplo, 

descura-se a abordagem de processos mais amplos, da perspectiva global, da 

formação do capitalismo comercial, do contexto europeu, da sociedade 

estamental portuguesa, do caráter do Estado português e da posição do 

Portugal da Contrarreforma entre as potências européias no início da Era 

Moderna. [...] Politicamente, a obra de Bueno é muito conservadora, pois sua 

narrativa linear não comporta crítica nem análise; por outro lado, sua 

perspectiva compartilha com a historiografia do século XIX o fato de ser 

marcadamente eurocêntrica, como quando discute a exploração dos índios ou 

a mão de obra escrava. Já se apontou também a grande dívida que o autor tem 

para com a historiografia acadêmica, nem sempre devidamente creditada.15 

 

                                                 
14

LUCCHESI, Anita. Por um debate sobre História e Historiografia Digital. Boletim Historiar, n. 02, mar. /abr. 

2014, p. 45-57.  

15MALERBA, Jurandir. Acadêmicos na berlinda ou: como cada um escreve a História? Uma reflexão sobre o 

embate entre Historiadores acadêmicos e não acadêmicos no Brasil à luz dos debates sobre Public History. História 

da Historiografia. n. 15. Ouro Preto, 2014, p. 35. 
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A produção de Bueno para o YouTube parece seguir a mesma fórmula de sua produção 

escrita: anedótica, linear, razoavelmente descontextualizada de perspectivas estruturais e 

conjunturais dos temas abordados e preferindo focar sobre aspectos considerados 

“politicamente incorretos” (como práticas sexuais, homossexualidade, escatologias, etc.) em 

sua narrativa, em detrimento de análises das dinâmicas políticas, sociais e culturais mais 

densas.Muito embora seu canal conte com grande apelo visual, com indiscutível qualidade 

técnica e recursos de montagem e edição (o que, supõe-se, exige um grande volume de 

investimentos, tendo em vista o quadro de profissionais descritos no vídeo, como responsáveis 

pela edição, finalização, som, etc.), tal produção nos parece problemática no que tange o 

princípio da divulgação científica voltada a promoção de olhares críticospor um público mais 

amplo, contribuindo para uma simplificação demasiada ou mesmo uma deformação na 

compreensão de determinados processos históricos. 

Com pouco mais de três meses de existência, o canal de vídeos semanais de Bueno já 

conta com 20.800 inscritos e um total de 346.853 visualizações (uma média de 26.681 

visualizações para cada um de seus, até o momento da escrita deste, 13 vídeos). A página no 

Facebook do canal Buenas Ideias registra 83.518 curtidas (a título de comparação, a página da 

Associação Nacional de História, a ANPUH, criada em agosto de 2014 e atualizada 

regularmente com conteúdos que concernem à comunidade de historiadores acadêmicos em 

todo o país, conta com um total de 107.734 seguidores)16. 

As iniciativas mencionadas exemplificam com exatidão duas facetas distintas (para não 

dizer diametralmente opostas) do fenômeno cultural da história públicanas redes. Claro que não 

as únicas. A própria página inicial destes canais nos mostra que ambos são, cada um a sua, parte 

de redesconstruídas através de parcerias, colaborações e indicações por. É nessas redes 

formadas que voltamos nossa atenção agora para compreender melhor as perspectivas, 

linguagens, métodos e abordagens dos dois casos analisados.  

Por exemplo, o Leitura ObrigaHistória recomenda em sua página inicial canais como o 

Xadrez Verbal. Criado em 2013 pelo historiador Filipe Figueiredo, conta com conteúdo próprio 

nas áreas da História, política e atualidades. É também um site e podcast. Além disso, seu 

criador colaborou para o portal sobre política internacional Opera Mundi, possui um blog na 

seção brasileira do jornal Huffington Post e é um dos apresentadores do canal Nerdologia, 

                                                 
16Dados obtidos em 04/08/2017. 
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voltado a análises com teor científico de temas da chamada cultura “nerd”.Assim como o 

Leitura ObrigaHistória, este é um interessante caso de entrada de historiadores acadêmicos no 

espaço público através de novos meios e abordagens, enriquecendo propositivamente osmais 

diversos debates com análises conceituais bem estruturadas e uma narrativa agradável, 

aproximada ao público não especializado. Mesmo caso  

O canal Buenas Ideias por sua vez, recomenda alguns projetos alternativos em que 

Eduardo Bueno está envolvidonoYouTube. Entre eles está a apresentação e roteiro do canal 

humorístico Passaralho, divididos com o comediante Marcelo Madureira. Madureira é um dos 

fundadores da revista Casseta Popular (que posteriormente se tornaria o popular humorístico 

para a televisão Casseta e Planeta, Urgente!), sendo recentemente mais conhecido por suas 

verborrágicascríticas e comentários polêmicos sobre o cenário político nacional, ressaltando 

sua postura extremamente conservadora. Neste canal, Madureira e Bueno abordam temas 

considerados “polêmicos”, numa paródia em forma de debate, e realizam entrevistas com 

alguns assim chamados webcelebs. Tanto este quanto o canal do próprio Marcelo Madureira, 

fazem parte da Flocks, empresa idealizada por Madureira e voltada para produção de conteúdo 

online. A associação do Buenas Ideias a outros canais categorizados como entretenimento no 

YouTube denota o seu viés pouco propositivo no que tange a formação humana, apesar do 

mesmo se propagandear como um canal “educativo”. 

A questão central que aqui se põe é a de que estas inovadoras modalidades de difusão e 

apreensão do conhecimento sobre o passado lidam também, e diríamos até de maneira mais 

direta e prática, com a formação da consciência histórica e da memória coletiva, agindo 

diretamente sobre as mesmas. Ao abordamos aqui estes conceitos visamos levar este debate a 

sua fundamentação teórica, partindo da premissa que pensamos e falamoshistoricamente, e esse 

é o modo pelo qual nos identificamos socialmente, politicamente e culturalmente. Sara Albieri 

tece algumas considerações valorosas ao nosso argumento: 

 

O recurso à noção de consciência histórica permite fundamentar 

filosoficamente a passagem da história acadêmica para a história pública. 

Trata-se de uma visão teórica, que reconhece na condição humana o 

pressuposto histórico: pensamos e falamos historicamente, e esse é o modo 

pelo qual nos posicionamos na cultura. Assim identificamos o mundo ao nosso 

redor, assim construímos nossa identidade sempre com a consciência do 

tempo, sempre elaborando algum tipo de narração que envolve o passado e 

remete ao futuro. É preciso agir em favor da continuidade e multiplicação dos 

meios que põem em comunicação os vários modos de historiar. Não que 

devamos abolir a ciência em favor da história pública, mas não menos 
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considerar a história pública uma espécie de deformação que a ciência 

histórica deveria ignorar.17 

 

Nos debruçando sobre essas premissas, voltamos os olhares ao lugar social dos 

historiadores e da história enquanto possibilidade para a promoção de espaços de debate 

capazes de estabelecer relações mais diretas, críticas e ativas por parte daqueles que dele 

participam. Em um mundo de diluição das fronteiras autorais e de uma autoridade cada vez 

mais compartilhada, a história pública se desenvolve como alternativafrente a imperativa 

necessidade que os historiadores sejam todos historiadores públicos. Indo de encontro as 

considerações do sociólogo frankfurtiano Jürgen Habermas, em sua célebre obra “Mudança 

estrutural da esfera pública: investigações sobre uma categoria da sociedade burguesa”, o que 

se empreende enquanto agenda é uma teoria crítica dos potenciais e limites sociais da ação 

prática dos historiadores a partir da historiografia pública, objetivando-se a radicalização dos 

pressupostos democráticos mínimos, basilares a nossa sociedade atual. 

Nesse sentido, o enfretamento a esse esvaziamento do potencial formador por uma 

historiografia unicamente voltada ao mercado de consumo, tornam-se ímpares as reflexões 

teóricas no campo teoriaehistória da historiografia atualmente. Trata-se de confrontar a 

crescente noção de insignificância para com a história-conhecimento, dando ênfase aos seus 

usos enquanto significante do tempo vivido coletivamente, assim como sua vinculação a 

projetos atuais de sociedade construídos em função de determinadas leituras sobre o passado. 

Também aborda o impasse epistemológico e ético da história, e das humanidades como um 

todo, frente a questões como o revisionismo, a negação, a “parcialidade” e a opinião. Nos 

aproximamos assim dos debates em torno das abordagens do chamado giro ético-político. 

Na definição de Marcelo de Mello Rangel e Fabio Muruci dos Santos, dois dos 

principais pesquisadores e teóricos formuladores de concepções acerca desse conceito, o giro 

ético-político pode ser definido, de maneira sucinta, como: 

 

Isto que estamos chamando de giro ético-político se trata, mais 

especificamente, da compreensão de que parte significativa dos historiadores, 

hoje, também se dedica a pensar o mundo contemporâneo, suas determinações 

próprias, problemas e possibilidades.[...] Ainda mais, compreendemos que há 

uma palavra chave que vem orientando estas tematizações do\no mundo 

                                                 
17ALBIERI, Sara. História pública e consciência histórica in ALMEIDA, Juniele Rabêlo de; ROVAI, 

Marta (Org.). Introdução à História pública. 1. ed. São Paulo: Letra e Voz, 2012. v. 1. p. 27-28. 

 

http://lattes.cnpq.br/5588377981047859
http://lattes.cnpq.br/2017104349633265
http://lattes.cnpq.br/2017104349633265
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contemporâneo que é a da diferença. [...] A preocupação de garantir espaço 

para outros modos de ser, etnias, perspectivas, histórias, etc.18 

 

O que se põem notadamente a partir dessas considerações é uma abordagem de 

aproximação radical na complexa relação entre teoria e prática. É reposicionar as ricas reflexões 

em torno dos campos da teoria, história da historiografia e historiografia como um todo, para 

atender e responder as questões da contemporaneidade, tendo como perspectiva basilar a 

radicalização dos pressupostos mínimos dos direitos humanos e da radicalização da experiência 

democrática pautada na diferença. Pressupõe também um campo de ação construído dentro 

dessas e de outras áreas de conhecimento (principalmente a filosofia, na figura do francês Paul 

Ricoeur e de suas considerações acerca da epistemologia da história), aproximando-as com o 

norte comum de buscar e propor intervenções sociais mais diretas e dinâmicas, sem deixar 

porém de embasá-las num corpo bem definido de ideias. 

Ao nosso ver e tendo em consideração todo o panorama exposto, consideramos que a 

discussão acerca do caráter ético-político da escrita da história se faz de forma mais acentuada 

a partir do campo da história pública. Por relacionar diretamente os historiadores e seu fazer a 

espaços sociais mais amplos, ela age de maneira mais imediata no que tange a intervenções 

sensíveis sobre os mais diversos temas e abordagens na contemporaneidade. Na esteira desses 

debates estão as relações entre historiografia e os meios digitais, nomeadamente a internet, que 

alteram radicalmente os elementos constituintes do trinômio historiador - historiografia – 

público. Torna-se então seminal abordar estas práticas e escritas que extrapolam os círculos 

acadêmicos dos nossos pares e nos confrontam diretamente com o sentido da história enquanto 

saber, ciência e disciplina acadêmica19. Estes esforços estão diretamente ligados a crise 

epistemológica que vivenciamos nas humanidades face a contestação radical de seu caráter 

orientador, e por consequência, de sua existência enquanto saberes. 

Compreendemos, porém, que vivemos uma difícil realidade e que essas disputas 

interferem diretamente na hegemonia de uma lógica de mercado e da indústria cultural que urge 

se apoderar dos meios de circulação e produção do conhecimento, pondo em destaque o 

mercado consumidor em detrimento da formação humana crítica amparada sobre ideais 

democráticos e na defesa radical dos direitos humanos mais básicos. A internet nesse contexto 

                                                 
18 SANTOS, Fábio Murici dos; RANGEL, Marcelo de Mello. Algumas palavras sobre giro ético-político e história 

intelectual. Revista Ágora. n. 21. Vitória, 2015, p. 8. 
19MALERBA, Jurandir. Os historiadores e seus públicos: desafios ao conhecimento histórico na era digital. Revista 

Brasileira de História. São Paulo, v. 37, nº 74, 2017, p. 135-154. 
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abriu oportunidades a iniciativas propositivas e positivas, como algumas das citadas acima, mas 

também gerou novas formas de dominação e silenciamento, dando voz a grupos e discursos 

autoritários, balizados sobre a pecha do livre direito de expressão e da presunção de uma 

imparcialidade científica. O revisionismo e o negação são dilemas ainda mais caros aos 

historiadores da era digital que lidam diretamente com a autoridade compartilhada. 

Reconhecemos o alcance e a importância de projetos como o Leitura ObrigaHistória, 

sem deixar de perceber também os limites de sua prática e que essa abertura a novas abordagens 

tem seus riscos, expressos principalmente sobre iniciativas de pobre valor crítico e 

epistemológico, como é o caso da empreitada midiática e mercadológica de Eduardo 

Bueno.Não podemos, porém, nos apartar dos debates ao redor dessas novas formas de 

sociabilidade, já que é inegável sua importância e potencial transformador. Esse conteúdo, se 

pensado de forma ética e cientificamente responsável, amparado sobre uma metodologia 

científica rígidae argumentaçãoplausível, visando a formação de cidadãos politicamente ativos, 

são formas interessantes que assume a escrita da história frente a necessidade radical de revisão 

dos seus meios imposta pela modernidade e pelo crescimento da cultura digital. 

Acreditamos nas potencialidades inovadoras dessas abordagens e que os historiadores 

brasileiros se voltam, muito devido ao contexto global de crises econômicas e políticas, a 

dimensão ético-política de seu trabalho e de seus discursos, bem como a questão das audiências 

e da recepção como problemas teóricos, metodológicos e epistemológicos a serem enfrentados. 

Entendemos, assim, que éna formação humana, e mais especificamente, no campo do Ensino 

de História, quepodemos encontrar preciosas leituras, desde que pensemos o mesmo a partir de 

necessáriasaproximações mais intensasao campo da teoria da história e história da 

historiografia. O espaço da sala de aula ganha entãoespecial valor como frente de ação, um 

laboratório por excelência para a prática de uma escrita da história20 mais crítica, democrática 

e dinamicamente ligada as questões do nosso tempo. Uma história que pensa o passado no 

presente para construir um futuro mais justo e democrático. 

                                                 
20Consideramos aqui a leitura de Ilmar de Mattos ao compreender a condição de autoria dos atores do processo de 

ensino-aprendizagemno âmbito da aula. O conceito de “aula como texto” está melhor expresso no artigo: 

MATTOS, Ilmar Rohloff. Mas não somente assim! Leitores, autores, aulas como texto e o ensino‐aprendizagem 

de História. Tempo, v.11, n. 21, p. 5‐16, 2007. 
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DISPUTAS PELO MODERNO:  

UMA ANÁLISE DA CANONIZAÇÃO DE VESTIDO DE NOIVA A 

PARTIR DA TEORIA DE WILLIAMS1 

 

Isabella Santos Pinheiro* 

 

A peça Vestido de noiva, de autoria de Nelson Rodrigues, é considerada um “cânone” 

da dramaturgia brasileira. Ela foi encenada pela primeira vez em 1943, pela companhia Os 

Comediantes,foi dirigida pelo polonês Zbigniew Ziembinski e teve seu cenário montado por 

Tomás Santa Rosa. O presente artigo pretende discutir o ambiente no qual se construiu esse 

“cânone dramatúrgico”. Mas do que o processo de canonização ambiciona-se analisar o 

ambiente de disputas entre a cultura dominante, emergente e residual onde a chamada 

“modernidade” teatral brasileira inaugurou-se.  

A crítica teatral da primeira metade do século XX “aplaudiu de pé” a peça de Nelson 

Rodrigues. São inúmeros os trabalhos acadêmicos sobre o dramaturgo e suas peças. O crítico 

Sábato Magaldi ao escrever sobre Nelson Rodrigues no capítulo denominado “O desbravador”, 

do livro “Panorama do teatro brasileiro”, refere- se à peça nos seguintes termos:  

A LUFADA renovadora da dramaturgia contemporânea partiu de 

Vestido de Noiva – não se contesta mais. Nelson Rodrigues conheceu 

de súbito a glória teatral e a repercussão transcendeu os limites do palco, 

irmanando-se ele às outras artes. Talvez, em toda a história do teatro 

brasileiro, nenhuma outra peça tenha inspirado tantos artigos, tantos 

elogios, um pronunciamento maciço dos escritores e dos intelectuais. 

Após a estréia de Os Comediantes, em 1943, cada poeta, jornalista ou 

curioso se sentia no dever de expressar o seu testemunho sobre uma 

obra que igualava o teatro à nossa melhor literatura, conferindo-lhe 

cidadania universal2.  
 

No entanto, embora a crítica tenha elegido Vestido de noiva o marco inaugural da 

modernidade, uma análise das produções dramatúrgicas da década anterior à estreia da peça, 

como feita por Edwaldo Cafezeiro3, pode demonstrar que ao invés de caracterizar ruptura, 

Vestido de noivacaracteriza a culminância de uma construção gradual. Vale destacar que a ideia 

                                                 
*Mestranda no Programa de Pós-graduação em História Social da UFRJ (PPGHIS) 
1Raymond Williams (1921-1988): crítico literário, ensaísta, romancista e professor de literatura nas universidades 

de Oxford, Cambridge e Stanford.  
2MAGALDI, Sábato. Panorama do teatro brasileiro. São Paulo: Global Editora e Distribuidora Ltda, 2004, p. 217.  
3CAFEZEIRO, Edwaldo; GADELHA, Carmem. História do teatro brasileiro: um percurso de Anchieta a Nelson 

Rodrigues. Editora UFRJ, 1996, p. 332-518. 
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de culminância não está sendo utilizada aqui no sentido de uma teleologia do teatro brasileiro, 

mas com o objetivo de desconstruir uma concepção de gênio criador, que produz inovações 

sem nenhum diálogo com o que está circulando no ambiente cultural.  

A companhia que encenou Vestido de noivaem sua estreia, Os Comediantes, foi criada 

em 1938 e era composta por membros da Associação dos Artistas Brasileiros.Estes artistas 

realizavam suas produções para a elite carioca. O grupo interessava-seem dar continuidade ao 

projeto do Teatro de Brinquedo que em 1927 elaborou iniciativas teatrais também voltadas para 

a elite.  

Tanto o Teatro de Brinquedo, quanto Os Comediantes, guiavam-se por parâmetros do 

teatro estrangeiro e realizavam um teatro amador, não militando pela bandeira da 

profissionalização do ambiente teatral. O teatro amador era composto por jovens oriundos de 

classes mais altas e que lutavam contra a ideia de arte como mercadoria. Para eles, a 

profissionalização, transformando a arte em “ganha pão”, faria com que as produções se 

voltassem ao atendimento de um mercado consumidor, o que limitaria a liberdade de 

criação,como acontecia de fato com a chamada “Geração Trianon”, que realizava produções de 

estilo fixo, para atender a um público fiel.Existe um amplo debate sobre a relação arte e 

mercado, mas voltemos nesse ponto um pouco mais a frente.  

Diferente do que pensava Prado e Magaldi, Cafezeiro defende que o teatro não ficou de 

fora da Semana de Arte Moderna em 1922. Segundo ele, encenações e estudos posteriores das 

obras de Mário e Oswald de Andrade, revelam verdadeiros marcos do mundo teatral, a exemplo, 

a encenação de O Rei da vela, em 1967, por José Celso4. 

Se os Andrades beberam nas fontes do futurismo, não deixaram de 

perceber que o novo nasce do velho e da crítica ao velho. (...) Não 

tinham em vista “atualizá-la (a cultura brasileira), mas principalmente, 

reinterpreta-la, buscando as raízes profundas que dariam alimento a 

novos troncos5.  

  

A percepção de Cafezeiro de que o novo possui íntima relação com o velho, pode ser 

pensada a partir da relação entre cultura dominante, emergente e residual elaborada por 

                                                 
4CAFEZEIRO, Edwaldo; GADELHA, Carmem. História do teatro brasileiro: um percurso de Anchieta a Nelson 

Rodrigues. Editora UFRJ, 1996,p. 380. 
5CAFEZEIRO, Edwaldo; GADELHA, Carmem. História do teatro brasileiro: um percurso de Anchieta a Nelson 

Rodrigues. Editora UFRJ, 1996,p. 382. 
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Raymond Williams. Em seu livro “Marxismo e literatura”6, o autor realiza uma análise marxista 

do campo cultural.  

Sua obra inicia-se fazendo uma etimologia de conceitos básicos do campo cultural, em 

seguida, parte para uma análise que intitulou como Teoria Cultural e após, Teoria Literária. No 

entanto, serão priorizadas aqui algumas das abordagens de Williams relativas à Teoria Cultural. 

Williams vê a cultura de forma diferente do marxismo tradicional. No “marxismo 

cultural”, a cultura é vista como indissociável do todo, estabelecendo uma relação de 

interdependência entre economia e sociedade. A economia exerce pressão sobre a cultura, mas 

não de modo a sufocá-la. A cultura ocupa uma dimensão de nossas vidas que produz e é 

produzida no âmbito social. 

Além dessa definição de cultura elaborada a partir de trocas, o conceito de hegemonia 

pode ser trabalhado na mesma perspectiva, se for entendido como:“(...) um sistema vivido de 

significados e valores- constitutivo e constituidor - (...)” que “(...) Constitui assim um senso da 

realidade para a maioria das pessoas na sociedade, um senso de realidade absoluta porque 

experimentada (...)” e por fim, “(...) no sentido mais forte uma ‘cultura’, mas uma cultura que 

tem também de ser considerada como o domínio e subordinação dos vividos de determinadas 

classes”7.  

Contudo, como destacado por Williams8, a hegemonia não é composta apenas de 

elementos dominantes. Ela é uma organização mais ou menos adequada de resoluções políticas. 

Quanto às tradições, o autor não as define como simples resíduos do passado e atenta para o 

fato do mais importante não ser uma mera tradição, mas sim uma “tradição seletiva: uma 

versão intencionalmente seletiva de um passado modelador e de um presente pré-modelado, 

que se torna poderosamente operativa no processo de definição e identificação social e 

cultural”9.  

Raymond Williams ao definir a tradição como seletiva acrescenta ainda que ela é uma 

forma de organização social e cultural contemporânea que visa o domínio de uma classe (uma 

hegemonia) e para isso, a partir do presente, ela seleciona uma versão do passado que possa se 

                                                 
6WILLIAMS, Raymond. Gêneros. Marxismo e Literatura. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1971. 
7WILLIAMS, Raymond. Gêneros. Marxismo e Literatura. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1971, p. 113. 
8WILLIAMS, Raymond. Gêneros. Marxismo e Literatura. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1971, p. 118. 
9WILLIAMS, Raymond. Gêneros. Marxismo e Literatura. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1971, p. 118. 
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ligar para assegurar sua hegemonia, criando um “senso de continuidade predisposta”10. 

Ressalta-se que as tradições seletivas também estão amplamente ligadas as instituições 

(familiares, estatais, religiosas) e as formações (literárias, artísticas, filosóficas, científicas) 

presentes na sociedade. 

Retomando a análise dos Andrades feita por Cafezeiro, o autor evidencia que seus 

objetivos e preocupações ao discutir as produções de Mário e Oswald de Andrade são mapear 

seus pensamentos, a fim de “estabelecer os pontos de contato entre a tradição e a modernidade, 

compreendendo, com Adorno, que o novo só é possível dentro de uma tradição 

determinada”11.Portanto, para que ocorram inovações, é necessário, a partir da 

contemporaneidade, estabelecer contato com determinadas tradições hegemônicas, para que o 

espectador consiga assimilar as novas produções, tendo parâmetros de algo já estabelecido. É 

necessário estabelecer acordos, convenções12, entre o público e o que é produzido, para que 

faça sentindo o que está sendo criado. 

As convenções estão estreitamente ligadas às instituições e formações, pois a partir das 

experiências dos espectadores das peças, pautadas nas instituições e formações, cria-se um 

acordo tácito do que é verossímil a realidade e convenciona-se que a inovação é plausível.  

Os Andrades, na década de 1920, já estavam empenhados em buscar compreendera 

nacionalidade. Essa brasilidade modernista já presente na Semana de 22 certamente relaciona-

se com a prosódia brasileira presente nos diálogos construídos por dramaturgos como Oduvaldo 

Vianna na década de 1930 e posteriormente na linguagem coloquial, tipicamente carioca, 

exaltada na peça Vestido de noiva. Em “A Morta” (1937), de Oswald de Andrade, por exemplo, 

além da defesa de uma linguagem natural e sem erudição, foi proposto na cenauma ideia de 

intersecção entre os planos. É possível concluir, portanto, que elementos ditos modernos na 

década de 1940, como os diálogos com linguagem informal e a intersecção de planos, já vinham 

sendo utilizados e aperfeiçoados em diferentes momentos e produções dramáticas.  

O teatro da década 1930 tinha como plano de fundo o governo Vargas. No ambiente 

cultural existiam os intelectuais que apoiavam Vargas e os que apoiavam a oposição. Fundou-

se o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) para cuidar da imagem do Governo e os 

                                                 
10WILLIAMS, Raymond. Gêneros. Marxismo e Literatura. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1971, p. 119. 
11CAFEZEIRO, Edwaldo; GADELHA, Carmem. História do teatro brasileiro: um percurso de Anchieta a Nelson 

Rodrigues. Editora UFRJ, 1996, p.382. 
12Convenção também é um conceito analisado por Raymond Williams em alguns de seus livros e no livro escolhido 

para essa análise,“Marxismo e Literatura”. 
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intelectuais pró-Getúlio trataram de auxiliar na construção de uma hegemonia ideológica que 

favorecia as classes dominantes. Quem era a favor do Governo ganhou cargos e usufruiu dos 

investimentos no setor cultural e quem era contra foi preso ou marginalizado. 

Com a expansão da classe média urbana, e com isso, do público consumidor, o 

investimento privado no setor cultural aumentou. Diferente do Império, na República o teatro 

consolidou-se de forma autônoma, utilizando política de fomento. Em 1937, durante a Ditadura 

Vargas, foi criado o Serviço Nacionalde Teatro. 

A respeito do debate entre arte e mercado anteriormente mencionado, o fato de até a 

década de 30 o teatro brasileiro ter sobrevivido exclusivamente de sua bilheteria, sem depender 

do Estado, fez com que não houvesse exigências de um teatro nobre, podendo existir uma 

plateia formada por classes médias e baixas da população. Mas a criação do Serviço Nacional 

de Teatro era uma forma de o Governo Vargas tentar interferir na produção cultural. 

O Governo é um órgão que pode ter um papel extremamente importante na 

determinação de uma hegemonia que produz uma cultura dominante. Entretanto, se o Governo, 

enquanto elemento criador de dominação cultural, for retirado por um momento da análise, 

ainda teremos outras forças que podem exercer poderes sobre o que é e o que não é hegemônico?  

Supostamente, no ambiente teatral, guiado pela lógica de mercado, o público 

consumidor determina o que quer assistir. Os atores, dramaturgos, encenadores, cenógrafose 

todos que tiram seu sustento do teatro, precisam produzir em prol do gosto do espectador. Mas 

até que ponto, essa forma de produção não restringe a criação artística? 

O teatro amador, na década de 30, surge com o questionamento do fazer artístico não 

poder ser restringido pela lógica de mercado. No entanto, ao produzir peças seguindo sempre o 

mesmo modelo, o teatro profissional de comédia de costumes talvez não estivesse levando em 

consideração que a própria produção artística poderia estar determinando a “tradição teatral”. 

Nas palavras de Cafezeiro: 

Verifica-se uma tergiversação nos produtores do Trianon: a produção 

de arte aparece como fruto de exigências do consumo, quando, na 

realidade, o consumo é que se encontra dirigido pelas exigências da 

produção. 

Aparentemente, o público preferiria trivialidades. Todavia, na verdade, 

essa preferência lhe era continuamente induzida pela própria produção 

artística13.  

 

                                                 
13CAFEZEIRO, Edwaldo; GADELHA, Carmem. História do teatro brasileiro: um percurso de Anchieta a Nelson 

Rodrigues. Editora UFRJ, 1996, p. 446. 
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 Na final da década de 30, surgiram iniciativas de teatro amadorvoltadas para o consumo 

das elites. Citando algumas do Rio do Janeiro, pode-se começar pelo Teatro do Estudante do 

Brasil. O TEB defendia o fim do sotaque luso14, acreditava que iria divertir as elites e “educar” 

as classes menos favorecidas. O Teatro Universitário (TU) nasceu de uma iniciativa estudantil. 

Centrava-se mais na construção dos personagens do que em cenários e figurinos. Já o Teatro 

Experimental do Negro (TEN), teve papel importante para a modificação de hábitos como 

pintar atores brancos para fazer papéis de negros e romper com o costume de dar apenas papéis 

subalternos a atores negros.  No Rio de Janeiro, o teatro amador tinha apoio governamental. 

 Enquanto a chamada “Geração Trianon” era composta por atores profissionais que 

geralmente eram contratados com exclusividade, por companhias estáveis, e tiravam seu 

sustento desse trabalho, ou dramaturgos que para conseguir se sustentar distribuíam ao 

mesmotempo mais de um exemplar de originais em empresas, os artistas das companhias 

amadoras pertenciam, geralmente, a uma classe social mais alta, que não tirava o sustento do 

teatro.  

 Devido a essa liberdade de criação restrita pelas necessidades financeiras dos artistas da 

“Geração Trianon”, a“(...) linha evolutiva da revista e do ‘Gênero Trianon’ faz-se sem rupturas 

profundas, mas com a assimilação de elementos que não ferem a estrutura interna”15.  

 A ideia de evolução sem ruptura remete a ideia de renovação como culminância já 

abordada anteriormente. Pensar Nelson Rodrigues como o autor de uma obra completamente 

inovadora sem nenhuma forma de relacionamento com o fazer teatral que circulava na década 

de 1940, é praticamente inconcebível, embora o próprio Rodrigues, alegue não ter 

conhecimento de nada que estava sendo produzido antes de sua primeira peça em 1941: 

Eis a verdade: – até a estréia de Vestido de Noiva, eu não lera nada de 

teatro, nada. Ou por outra: – lera, certa vez, como já disse, Maria 

Cachucha, de Joracy Camargo. Sempre fui, desde garoto, um leitor 

voracíssimo de romances. Eu me considerava romancista e só o 

romance me fascinava. Não queria ler, nem ver teatro. Depois de A 

Mulher Sem Pecado é que passei a assumir a pose de quem conhece 

todos os poetas dramáticos passados, presentes e futuros. Na verdade, 

sempre achei um tédio sufocante qualquer texto teatral. Só depois de 

Vestido de Noiva é que me iniciei em alguns autores obrigatórios, 

inclusive Shakespeare16.  

                                                 
14Deocélia Vianna, em seu livro “Companheiros de viagem” atribui a Oduvaldo Vianna, seu marido, o mérito 

dessa militância em prol da prosódia brasileira. 
15CAFEZEIRO, Edwaldo; GADELHA, Carmem. História do teatro brasileiro: um percurso de Anchieta a Nelson 

Rodrigues. Editora UFRJ, 1996, p. 445. 
16 RODRIGUES, 1976 apud SILVA, Josefina de Fátima Tranquilin. Produção de Nelson Rodrigues: marcas de 

leituras. In: Congresso de Ciências da Comunição, Itapetininga, 2014, p.11. 
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 Uma análise das peças escritas e encenadas nas décadas de 20 e 30 revelam diversas 

proximidades de Vestido de noivacom construções anteriores, como no caso de Amor, de 

Oduvaldo Vianna, encenada 10 anos antes, em 1933, e que possui inovações como a linguagem 

utilizada nos diálogos ou a construção de planos consecutivos. Contudo, não há maneiras de 

tirar de Vestido de noivaseu caráter inovador, de criar e aperfeiçoar elementos estéticos.  

Torna-se necessário analisara peça de Nelson Rodrigues sem retirá-la de seu ambiente 

de criação, no Rio de Janeiro, do ano de 1943, onde o teatro ainda funcionava a todo vapor. 

Pode-se pensar, por exemplo, as relações entre o fazer teatral dominante (do teatro amador), o 

fazer teatral residual (das comédias de costumes) e o fazer teatral emergente (o aumento da 

preocupação com a cena e a consolidação do papel do encenador).  

 Trabalhando esses três elementos a partir da mobilização do conceito de Estruturas de 

Sentimento de Williams, Vestido de noivadeve ser analisada como um produto inacabado, que 

no momento de sua produção protagonizou uma disputa entre o que já estava formado no 

ambiente social e o que estava em construção em 1943.  

As tensões entre o modelo de produção do teatro amador, mas especificamente da 

companhia Os Comediantes, os elementos ainda em circulação das comédias de costumes, e as 

novidades da construção da cena,originaram novas convenções(novos acordos tácitos) entre o 

público e a arte dramática.  

A partir dessas novas convenções, cria-se, após um tempo, um novo modelo 

hegemônico (dominante) que permanece como uma experiência inacabada, em contato com a 

tradição (residual) e com novos elementos que tentam estabelecer contatos para que possam 

emergir. A cultura, segundo a teoria de Williams, é viva e está em constante disputa. 

A relação da cultura com os demais setores da vida deve ser sempre estabelecida a partir 

de tensões e nunca de uma subjugação absoluta de uma cultura dominante intacta. Portanto, as 

relações no âmbito cultural também são estabelecidas por meio de trocas entre os modelos que 

estão circulando. Embora as contribuições de Nelson Rodrigues sejam indiscutíveis, a 

canonização de Vestido de noiva ocultou toda uma geração de renovadores que foram jogados 

para de baixo do tapete e privados de assinar seu nome no grandioso projeto da modernidade, 

tão desejada na dramaturgia brasileira.  
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O CONCEITO E FUNÇÃO DO FILÓSOFO NA ATUALIDADE 

BRASILEIRA 

 

Lucas Salgueiro Lopes*  

Raphael Aguiar Leal Campos* 

 

Filosofia, união de duas palavras do grego: philoesophia. Filosofia como etimologia tem 

sua origem como “amigo da sabedoria”; como essência, da natureza do homem, animal 

racional. Diz a história que o primeiro a utilizar o termo foi Pitágoras, grego que viveu no século 

VI a.C. e que até hoje mostra-se relevante em áreas diversas do conhecimento1. Pitágoras 

diferencia o sábio do filósofo; a sabedoria plena pertence aos Deuses, tendo os homens a 

possibilidade de ser amigo dessa, de desejar a sabedoria2. 

Fato é, que no decorrer dos tempos essa concepção foi mudando, e pode-se dizer sem 

medo que sem chegar a um consenso. Na República de Platão, Sócrates propunha um estado 

em que os filósofos deveriam governar, visto que teriam melhor preparo, uma melhor educação, 

e pode-se assim inferir uma superioridade3. Este é um dos fios condutores para entender 

algumas das ideias sobre o filósofo mesmo nos dias atuais. Reconhecer alguém como filósofo 

ainda é reconhecer uma maior capacidade intelectual, uma superioridade? Ou apenas alguém 

que busca a sabedoria? Talvez daí a dificuldade de assim conceituar filósofo alguém com 

posições ideológicas diferentes de si, por exemplo, dar um status a alguém que desmentiria o 

que você crê. O mesmo se aplica a questão de vaidade e restritivismo acadêmico a essa área, 

como se você precisasse provar ao mundo seu gosto pela sabedoria, e mais ainda seu talento 

para conduzir esta. 

De Pitágoras até os séculos subsequentes, a filosofia passa a conviver não só com a sua 

própria “evolução” por meio dos mais variados movimentos, mas também do desenvolvimento 

científico como um todo. A partir do século XIX, a ciência que tem como foco principal a ação 

                                                 
*Graduando em História (UERJ)  

*Graduando em Terapia Ocupacional (UFRJ) 
1 Tanto quanto na filosofia, destacam-se suas contribuições para o campo da Matemática. Outras áreas de interesses 

foram a astronomia, música e etc.  
2CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo. 2000. P.19. 
3 “Enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou aqueles que hoje denominamos reis e soberanos não forem 

verdadeira e seriamente filósofos, enquanto o poder político e a filosofia não convergirem num mesmo indivíduo, 

enquanto os muitos caracteres que atualmente perseguem um ou outro destes objetivos de modo exclusivo não 

forem impedidos de agir assim, não terão fim, meu caro Glauco, os males da cidade”.  PLATÃO, A República. 

São Paulo. 1997. P.214. 
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do homem passa por uma verdadeira revolução. É aqui que as mais diversas disciplinas – 

sociologia, antropologia, geografia, psicologia – passam a ter maior autonomia metodológica, 

e desenvolver suas particularidades. Muito disso se dá posteriormente as ideias iluministas, 

além de diversas mudanças de ordem econômica e social, como as Revoluções Francesa e 

Industrial. Pensa-se então que nessa época, boa parte dos filósofos clássicos, mais lidos e 

requisitados até os dias atuais já haviam nascido e morrido. Aqui se mostra essa 

interdisciplinaridade fundamental para conceituar que campos poderiam fornecer os próximos 

filósofos. 

O historiador alemão Georg Gervinus – que viveu no século XIX - dedicou boa parte do 

seu trabalho sobre a teoria aplicada às ciências humanas – em particular a história e quanto a 

proximidade a áreas como a Filosofia e Poesia. O autor serve de fio condutor para a análise do 

presente trabalho, visto que imagina as três áreas interligadas. Apesar de destacar qual dos 

sentimentos humanos impulsiona cada uma das áreas, fica-se claro que o autor imagina que 

nenhuma agiria de forma autônoma. 

No último caso quem age dentro de nós é a razão [filosofia], no penúltimo é a 

força imaginativa [poesia] e no primeiro é a mente observadora [história] (...) 

No entanto, nenhuma dessas três atividades pode ser imaginada isoladamente 

em nosso íntimo, nenhuma dessas forças atua de forma autônoma sem a 

participação da outra4. 

 

Como um país “descoberto” na modernidade, e ainda emergente na contemporaneidade, 

o Brasil não possuiria uma lista de filósofos com as mesmas pompas da Grécia ou do Velho 

Mundo em geral, mas isso não nos torna insignificantes5. Pensemos então por base de diversos 

pensadores de épocas e naturezas diferentes, para entender como ainda hoje esses conceitos se 

aplicam à nossa maneira de visualizar o Filósofo na nossa realidade, em nosso cotidiano. 

Assim como da árvore nascem os frutos, de nós surgem as ideias, os conceitos e pré-

conceitos, a moral e os desejos; e o mesmo ocorre com os filósofos. Para Nietzsche, a opinião 

externa sobre o conhecimento do fruto filosófico tem a mesma relevância que a opinião externa 

sobre o fruto da árvore6. O filósofo deve atuar, então, de maneira independente, através de suas 

                                                 
4 GERVINUS, Georg. Fundamentos da Teoria da História. Petrópolis. 2010. P.33. 
5 Considerando também, a tardia expansão do Ensino Superior e das Universidades no Brasil, acontecida apenas 

no século XX, principalmente a partir da década de 30. É também essencial para o campo, a implantação da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em 1934. 
6NIETZSCHE,Friederich. Genealogia da Moral. São Paulo. 2009. P.3. 
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próprias conclusões do mundo, deve instigar-se e produzir seus próprios pontos de vista, sejam 

eles bem aceitos ou não. Nietzsche afirma ainda que “Nosso tesouro está onde estão as colmeias 

do nosso conhecimento”7. Ou seja, a busca por respostas para os nossos questionamentos, 

nossas dúvidas e nossas angústias, é questão fundamental e inerente à vida humana. Precisamos 

conhecer para termos nosso valor. 

A filosofia sempre foi responsável por encontrar caminhos e soluções para alguns 

levantamentos, elaborar hipóteses e novos sistemas de pensamentos que esclareçam as questões 

por ela mesma trazidas. Historicamente os filósofos tentaram encontrar, através da experiência 

ou da racionalidade, a resolução mais confiável dos problemas individuais, da sociedade, e da 

época. A famosa frase “Penso, logo existo” revela o forte envolvimento do racionalismo na 

escola cartesiana8. Já em outro momento Immanuel Kant revela uma crítica ao saber unicamente 

racional de Platão: “Foi precisamente assim que Platão abandonou o mundo dos sentidos, 

porque esse mundo opunha ao entendimento limites tão estreitos e, nas asas das ideias, 

abalançou-se no espaço vazio do entendimento puro. Não reparou que os seus esforços não 

logravam abrir caminho9”. 

Quer seja empiricamente, quer seja racionalmente, os homens do conhecimento são 

prestigiados pelos diferentes olhares das inquietações que provocaram durante toda a história 

da humanidade e que perduram até os dias de hoje. Atualmente a filosofia possui campos 

definidos como a epistemologia, a estética e a ética. Mas enquanto ainda houver indagações e 

perguntas não compreendidas, e que nenhuma ciência ou disciplina possa responder; enquanto 

a consciência humana ainda produzir curiosidade: o filósofo continuará a cumprir seu papel. 

A disciplina de Filosofia passou e passa, ainda hoje, por dificuldades e resistências para 

concretizar sua institucionalização nas escolas. Não é ainda uma disciplina definitiva no 

currículo de formação do povo brasileiro. Porém, este fato não anula a utilidade do conteúdo 

ensinado, muito menos desmerece a filosofia diante das demais disciplinas. 

Em artigo publicado pelo jornal Gazeta do Povo que se trata de uma pesquisa feita com 

crianças inglesas, a doutora em filosofia Karin Franklin afirma: “A inclusão de temas filosóficos 

desenvolve a criança de forma mais completa do ponto de vista de sua estrutura lógica de 

                                                 
7Ibidem. P.2. 
8 Relativo à René Descartes. 
9 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Lisboa. 2001. 
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argumentação e isso, obviamente, vai refletir em toda a sua escolaridade10”. E 

consequentemente essa evolução na linha de raciocínio será usada e percebida também tem 

outras disciplinas. 

A Filosofia que nos é ensinada no ensino médio (em raras situações, no ensino 

fundamental) é o primeiro contato com um mundo que deveria nos direcionar a pensar de forma 

independente. Por muitas vezes é também o último. Contato este que futuramente assumirá o 

papel de “base” para criarmos nossos próprios conceitos do que é ou não é um filósofo – um 

dos objetivos deste trabalho –. Como formamos, então, a ideia de um filósofo no Brasil? 

Os alunos são apresentados exclusivamente a exemplos internacionais e aos filósofos 

tradicionais, em momento algum ouvem falar de pensadores brasileiros, talvez pela ausência 

deles: o que parece ingenuidade. O estrangeiro vanguardista é o nosso principal arquétipo 

filosófico. Daí surge uma das dificuldades de se definir uma figura essencialmente filósofa no 

país. As aulas tratam (ou deveriam tratar), ainda de forma antiquada, sobre assuntos como: a 

felicidade, o trabalho, o mundo e a alienação11. 

O método de avaliação para questões filosóficas até hoje não respondidas é a prova ou 

trabalho, com nota classificatória, em geral de 0 a 10. Ao fim da disciplina, se o conteúdo 

avaliado for unicamente o conhecimento sobre as ideias de um determinado filósofo ou escola 

filosófica: não terá sido ensinada a Filosofia em essência. Mas se o conteúdo for a resposta 

pessoal sobre indagações filosóficas: não seria necessária a avaliação. 

Por fim, a complexidade, a indefinição e a recente implementação do ensino de filosofia 

nas escolas brasileiras acrescentam e embasam a nossa pesquisa. E que certamente trazem 

consequências no ponto de vista da população que irá, ou não, enxergar na figura de um 

pensador: um filósofo. 

Somos livres para pensar sobre tudo o que queremos? Se levarmos em consideração a 

questão do livre arbítrio, percebemos que a liberdade de escolha nos é posta a todo momento e 

possuímos a liberdade de pensar e tomar a decisão que achamos justa sobre qualquer assunto. 

Porém, o filósofo vai além do simples ato de concordar ou não com determinado tema. Ele 

pensa de forma autônoma. E deve expressar, agir e se comportar segundo suas opiniões. Uma 

                                                 
10FILOSOFIA ajuda a aprender melhor matemática e linguagens, diz estudo. Publicada por Adriana Czelusniak. 

Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/filosofia-ajuda-a-aprender-melhor-matematica-e-

linguagens-diz-estudo-664gv9skcaqt1fhhlousa4mgq. Acessado em 01 de março de 2017.  
11COTRIM, Gilberto. Filosofar: volume único. São Paulo. 2010. 
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vez que sua filosofia vem de seus próprios julgamentos a respeito da vida, as respostas de suas 

atitudes devem obedecer ao seu sistema intelectual. Caso contrário, parecerá no mínimo 

estranho ou literalmente hipócrita. 

Nossa capacidade de pensar seria desamarrada de qualquer influência ou condicionada 

por algo maior? Sabemos que alguns filósofos compactuavam com ideias escravistas ou 

machistas – Leandro Karnal cita Aristóteles em suas palestras, por exemplo. As normas éticas 

podem até mudar com o tempo, mas sempre possuem bastante força sobre as nossas opiniões. 

Porém, hoje em dia seria um absurdo concordar com o fato de que é necessário um escravo para 

servir o café, e assim lhe sobrar tempo para pensar nas grandes questões da humanidade. 

Então o filósofo deve abdicar de seus verdadeiros pensamentos e adequar-se à 

comunidade? Para Luiz Felipe Pondé, nós criamos a ilusão de uma democracia perfeita: onde 

o outro deve ser aceito com todas as suas imperfeições12. Vivemos na era do politicamente 

correto: todas as questões individuais devem ser aceitas de maneira igualitária e a luta por estas 

questões não poderá implicar em nenhum distúrbio na conjuntura social. Portanto seria 

impossível produzirmos uma verdadeira individualidade, em que a natureza do homem fosse 

preservada, onde não precisaríamos ter que concordar com tudo ou achar todas as coisas belas. 

Ao falar de liberdade em seu curso sobre Ética, Clóvis de Barros Filho propõe um simples 

teste: primeiro, liste todas as coisas que você deseja/já desejou fazer no seu dia a dia; segundo, 

liste todas as coisas que você fez durante o dia; por fim, compare as duas listas... Certamente 

você não “esfregou” a cara da pessoa que te irritou no asfalto, nem xingou seu patrão, muito 

menos teria compartilhado suas opiniões políticas no jantar da família (onde todos discordariam 

de você). 

Talvez consigamos possuir a liberdade de pensamento em alguns momentos. Mas 

somente em pensamento. É tarefa difícil eliminar toda e qualquer influência sobre as ideias. 

Mais difícil ainda é traduzir a filosofia mais profunda de si mesmo para os outros, para o seu 

cotidiano. 

Olavo de Carvalho é jornalista e publica no jornal Diário do Comércio. Contardo 

Calligaris, italiano radicado no Brasil, é colunista do jornal Folha de São Paulo. Mas um ponto 

difere os dois escritores: Olavo é comumente reconhecido como filósofo, Calligaris é 

reconhecido como psicanalista. 

                                                 
12 PONDÉ, Luiz Felipe. Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. São Paulo. 2012 
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Sigmund Freud, pai da Psicanálise, afirma em alguns livros que tinha a intenção de criar 

uma nova psicologia que levasse em consideração os eventos inconscientes13. Freud ia além, 

demonstrava certa esperança de que futuramente suas teorias fossem objetos de estudo da 

ciência e, assim, comprovadas bioquimicamente. 

A psicologia, por sua vez, é uma disciplina separada da filosofia desde o surgimento da 

psicologia experimental de Wilhelm Wundt e da psicofísica de Gustav Theodor Fechner14. Nem 

mesmo a formação em Psicologia confere ao graduado o título de psicanalista, existe uma 

formação especial para isso. Porém, livros de Filosofia, principalmente os escolares, 

apresentam o pensamento psicanalítico15. Encontramos ainda citações e alusões de filósofos 

famosos à Freud, como se o incluíssem à visão psicanalítica um novo status de escola filosófica: 

o que desencontra com sua proposta inicial. 

Obviamente Calligaris não goza do mesmo reconhecimento e prestígio que o fundador da 

vertente psicanalítica. Mas através dessa linha de raciocínio seria possível, então, citar 

Calligaris como filósofo? Ou apenas as pessoas de reconhecimento maior enquanto tal, como o 

Olavo de Carvalho, têm o direito de receber esse título? Para ser filósofo é necessário o 

reconhecimento público? 

O próprio Olavo de Carvalho, por diversas vezes acaba sendo questionado ao receber o 

status de filósofo; pode-se observar nesse caso, dois fenômenos segregacionistas dessa 

percepção do filósofo no espaço brasileiro atual, o acadêmico e o ideológico. Começaremos 

pensando no primeiro, onde não só o título acadêmico é um passe para caracterizar-se filósofo, 

como o estudo específico na área, onde muitas vezes, áreas afins podem ser descaracterizadas. 

Num país como o Brasil, não é novidade desde os tempos coloniais ou imperiais, o caráter 

social de ascensão que se tem ao conquistar um título acadêmico. Mesmo em dias atuais, o 

Brasil ainda conta com um pequeno percentual de adultos com diploma de ensino superior16, o 

que também afeta a percepção sobre o Filósofo, onde as pesquisas e publicações em revistas 

                                                 
13 Como o faz em Mal-Estar na Civilização (1930) e em O Ego e o Id (1923). 
14 Fica claro o surgimento da Psicologia na transição entre os capítulos “A Psicologia Pré-Científica”, 

“Fisiologia, Psicofísica e a Ciência da Mente” e “A Alemanha e o Nascimento de Uma Nova Ciência”. 

BENJAMIN, Jr., Ludy T. Ed. Uma Breve História da Psicologia Moderna. Rio de Janeiro. 2009. 
15 O já citado livro Filosofar (2010) de Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes, por exemplo. 
16 Em dados publicados na Educationat a Glance 2016, da OCDE, apenas 14% dos adultos brasileiros chegaram 

ao ensino superior. 
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acadêmicas se mostram como alguns de seus principais ofícios do trabalho, se convertendo 

assim, em uma espécie de requisito para alguém ser aceito e reconhecido no meio. 

Um dos principais argumentos contra Olavo de Carvalho, em diversos debates seria então 

a falta de uma formação acadêmica17, em que sua capacidade acerca de determinados estudos 

específicos é colocado à prova; outro argumento usado em tom que beira o escárnio seria seu 

estudo por diversos anos no campo da astrologia - a qual não entraremos no mérito. Olavo, 

entretanto, possui um grande número de seguidores, além de grandes espaços em palestras e 

eventos, e notabilidade nas redes sociais. 

Olavo seria então um exemplo de segregacionismo perante a ausência de títulos 

acadêmicos, mas essa lógica também pode ser refletida quanto à interdisciplinaridade com a 

filosofia. Serviu-se como primeiro exemplo, o já citado Calligaris, onde mesmo o 

reconhecimento na área da psicanálise não o caracteriza como filósofo. Em outras áreas, como 

a História18, vemos Leandro Karnal19 despontando em várias listas como um dos filósofos mais 

influentes da nova geração. Mesmo sem ter formação específica, Karnal é outro que já lançou 

livro sobre questões voltadas a filosofia20, além de participações cada vez mais constantes em 

programas de TV, e vídeos com grandes acessos na internet - todas nesse seguimento. O 

caminho para romper esse exclusivismo acadêmico então, é proporcional ao como e quanto o 

autor consegue expor e ser aceito com suas ideias. 

Se o primeiro dos segregacionismos exposto se baseia principalmente por desmerecer de 

alguma forma o “filósofo” em questão, quando se vê a lógica ideológica o caso é muito mais 

fixado ao ego pessoal daquele que segrega. Em tempos de notável polarização ideológica 

política no Brasil21, soaria quase como afrontoso alguém mais inclinado a esquerda considerar 

um notório conservador como Olavo de Carvalho como filósofo, retomando assim, a noção de 

status intelectual superior. 

                                                 
17 Olavo de Carvalho chegou a iniciar o curso de Filosofia no Conjunto de Pesquisa Filosófica da PUC do Rio de 

Janeiro por três anos, mas não terminou o curso.  
18 Sobre a funcionalidade e uso da História, e melhor compreensão da anteriormente citada obra de Gervinus, 

indica-se também a Arte Poéticade Aristóteles. 
19 Leandro Karnal é Doutor em História Social pela USP e professor do Departamento de História da Unicamp. 

Tem diversos livros publicados se destacando pela área de História da América. 
20 Vide “Felicidade e Morte” lançada em 2016 pela Papirus 7 Mares em parceria com Clóvis de Barros Filho. 
21 Nesse sentido de polarização e conflito político ideológico, destaca-se principalmente o período posterior a 

onda de protestos de 2013, além de todo o processo de impeachment da presidente Dilma Roussef em 2015 por 

todo Brasil. 
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Daí então, poderíamos ver essa maior causa ao desconsiderar e até mesmo escarniar 

vários nomes ao serem denominados filósofos. Cai-se assim, muitas vezes numa hipocrisia sem 

tamanho, sempre moldando seus critérios baseados em pré-conceitos, em forma de usar o 

filósofo como espelho; o indivíduo nem mesmo quer dar um status intelectual superior ao 

filósofo, mas sim simplesmente usar esse como argumento para sua própria razão. 

Fica muito claro, que pouco interessa a formação do filósofo em questão, seu legado, 

relevância... importa o quanto o indivíduo o enxerga como porta-voz de suas ideias e ideais. 

Exemplifica-se: No congresso Brasil Paralelo22 na qual Olavo de Carvalho é membro, esse é 

definido da seguinte forma: “Apontado por muitos como o maior filósofo do Brasil e por outros 

como o único filósofo nacional”23; outros dois membros do congresso também ganham status 

de filósofo, Luis Felipe Pondé24 e Loryel Rocha25; nesse exemplo, vê-se como é irrelevante a 

formação (ou ausência dela) de cada um dos filósofos. Esses mesmos nomes, entretanto, sem 

dúvidas não teriam o mesmo tratamento perante um público de esquerda. O lado ideológico é 

irrelevante na discussão, visto não haver exclusivismo desse comportamento em determinado 

lado. O critério aqui apresentado é talvez a primeira e mais difícil barreira a ser superada26 por 

um indivíduo que tente responder nossa questão central. 

Percebe-se então, uma situação muito mais complexa do que a de séculos atrás: para se 

definir um filósofo no Brasil atual, a filosofia já não se basta. Precisa-se analisar muito além do 

espectro metodológico de Gervinus; entram aqui aspectos históricos, sociais, psicológicos e 

pedagógicos. Até chegarmos a uma pessoa em convicção plena de “eleger” um filósofo, recebe-

se uma carga anterior de informações – ou falta delas – vindas do ensino formal. 

Posteriormente, passa-se por barreiras de julgamento de status social do próprio filosofo – ao 

pensar no valor de seus títulos acadêmicos. E o maior dos crivos: o que afeta o próprio ego, sua 

ideologia e moral. Ao pensar no filósofo pitagórico, o número de pensadores brasileiros se 

                                                 
22 Congresso online de 2016, que se propõem a avaliar a situação política, econômica e cultural do Brasil, tendo 

diversos nomes influentes da direita nacional. 
23 Informação acessada em 23 de fevereiro de 2017 e disponível em: http://membros.brasilparalelo.com.br/. 
24 Doutor em Filosofia pela USP; professor assistente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  
25 No site do Brasil Paralelo, além de Filósofo, Rocha é caracterizado principalmente por ser presidente do 

Instituto MukharajjBrasilan, que se auto define como “entidade sem fins lucrativos que pesquisa, produz e 

divulga Cultura Oral e Simbólica Tradicional luso-afro-brasileira”. 
26 Barreira essa, histórica no desenvolvimento das ciências humanas e sociais, como dito pelo sociólogo francês 

Émile Durkheim em “As regras do Método Sociológico”, publicada em 1895. Durkheim expõem principalmente 

a sociologia e a seus fatos sociais, mas podemos adaptar sua crítica, ao tratar os fatos sociais em geral como 

coisas. É inferido de Durkheim, sua crítica ao envolvimento emocional do estudioso com seu objeto, e como 

suas crenças políticas e religiosas podem interferir no resultado científico. 
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multiplicaria imensamente; ao pensar no filósofo de Gervinus, talvez nenhum dos best-

sellersnacionais estariam realmente na categoria de filosofia. A teoria não basta aqui para 

aplicar ao julgamento muito mais intuitivo e parcial da prática. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA EM PERSPECTIVA: 

UMA ANÁLISE DA POTENCIALIDADE DA FRANQUIA ASSASSIN’S 

CREED 

Luis Felipe Figueiredo Leitão* 

O caminho traçado pela sociedade tem se mostrado cada vez mais dinâmico e com uma 

intensa fluidez de informações. A partir do advento da Revolução Industrial, os hábitos 

socioculturais foram se metamorfoseando exponencialmente e as transformações 

socioeconômicas associadas ao desenvolvimento tecnológico constituíram terreno fértil para 

tais mutações. E o campo do ensino não se constitui uma exceção. 

Além disso, os debates sobre os currículos da disciplina de História trazem à tona a 

necessidade de se repensar o significado de ensinar História, quando não, o próprio sentido da 

disciplina. Em outras palavras, tem-se que a constituição e as perspectivas do campo 

historiográfico são pautas de estudos e debates, com seus horizontes se ampliando, desde a 

fundação da escola de pensamento dos Annales. As contribuições deixadas pelas três gerações 

da escola francesa permitiram ao estudo de História ampliar seu campo de análise e a seus 

pesquisadores uma imersão e contato mais íntimos com seus objetos de estudo. 

No entanto, faz-se sensível que a escola dos Annales exerce maior influência sobre o 

campo das pesquisas, ou seja, dentro da academia. Por outro lado, é essa mesma academia quem 

forma o profissional que irá exercer, em sala de aula, o papel de mediador na relação ensino-

aprendizagem. E, neste exercício, se deparará com os obstáculos e desafios intrínsecos à 

disseminação do conhecimento histórico. 

Dessa forma, tomando o ambiente acadêmico e suas composições como base e a vivência 

profissional como estrutura, infere-se que existem inúmeras variáveis a serem analisadas que 

preenchem o interior desse projeto. Posto isto, questiona-se: que tipos de desafios se levantam 

perante o professor de História? Prontamente surgiriam respostas das mais variáveis, contudo 

o objetivo deste artigo é abordar uma questão em particular: a inserção de novas tecnologias no 

ensino de História através dos games. Para tanto, parte-se da análise do aprendizado fora de 

sala de aula para, em seguida, abordar a utilização de novas tecnologias e, por fim, apresentar 

a franquia de gamese livros Assassin’s Creed. 

________________________ 

* Pós-graduando em Ensino de História pelo Instituto Pró Minas. 
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Portanto, abordar o aprendizado fora do ambiente de sala de aula tange o entendimento 

do significado do ensino de História. Ou seja, faz pensar acerca dos limites, dos desafios e do 

processo para ressignificar a disciplina e sua colocação na relação ensino-aprendizagem. Isto 

porque, conforme Coelho1,o ensino de História foi marcado pela memorização e reprodução do 

conteúdo relacionado e transmitido pelo professor desde o século XIX até finais do século XX. 

Além disso, os currículos pensados para a disciplina passaram pelo controle do Estado, tanto 

como elementos condensador de uma identidade nacional quanto como viés de propagação 

ideológica, o que pode ser observado durante o governo civil-militar, durante os anos iniciais 

da República e nos anos finais do Império, quando passou a receber maior importância. A 

historiadora Circe Bittencourt2 aponta que, nos anos 1870, a disciplina de História recebeu a 

função de transmitir uma história nacional e ser um instrumento de constituição de uma 

identidade nacional. 

Às margens do século atual, através da Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a Lei 

de Diretrizes Básicas da Educação, emerge novamente um espaço de debate acerca do ensino, 

inclusive o de História. A saber, os primeiros artigos da LDB abordam a compreensão de que 

a educação envolve as experiências vivenciadas pelo indivíduo em todas as esferas em que se 

insere, constitui a formação cidadã e profissional e expõe os princípios sobre os quais o ensino 

deve se pautar. Dentre estes, destacam-se os que garantem a “liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura o pensamento, a arte e o saber” e o “pluralismo de idéias e de 

concepções pedagógicas”3, uma vez que abrem as portas para outra ala deste artigo: a inserção 

de tecnologias novas em sala de aula e seus usos no ensino de História. 

Neste sentido, é possível inferir que o ensino de História passa por um período de 

renascimento, visto que desempenhou papéis fundamentais no que se refere ao plano político, 

contudo aquém de suas possibilidades no que se refere ao próprio campo historiográfico e às 

metodologias de ensino. Portanto, acredita-se que ainda se busca o significado por trás do 

ensino de História. Análogo a esse processo, acompanhar o desenvolvimento tecnológico é uma 

tarefa árdua por si só devido à sua volatilidade. No entanto, é inegável a presença da tecnologia 

                                                 
1 COELHO, George Seabra. Os games eo ensino de História: um caminho possível para a educação histórica?. 

XIV Congresso Internacional das Jornadas de Educação Histórica: debates contemporâneos. Goiânia, 2015, p. 287 

– 305. 
2BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo, 2004, p. 60. 
3http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 20/07/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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na esfera do ensino tanto quanto é indiscutível que a relação ensino-aprendizagem não se 

restringe somente às salas de aula mais. Tornou-se necessário adequar-se às novas composições 

do ensino trazendo mais às vistas do aluno e ao seu entendimento o quanto os processos 

históricos são construções dinâmicas e parte do que somos, seja enquanto indivíduos, seja 

enquanto sociedade. Dessa maneira, tem-se que é possível, quiçá necessário, aliar o ensino às 

tecnologias novas para difusão do saber histórico. 

Uma breve análise do desenvolvimento tecnológico voltado à informação neste século 

conduz à percepção de um aumento substancial na velocidade das trocas de informações, as 

quais se tornaram quase instantâneas. E, neste sentido, os mensageiros eletrônicos e as redes 

sociais auxiliam neste processo. Além disso, a disponibilidade ou manutenção de conteúdos de 

qualquer natureza em domínios virtuais e, mais recentemente, nas clouds (nuvens) torna ainda 

mais fácil, rápido e dinâmico o acesso aos mais variados tipos de conhecimento. 

Esta é uma realidade que transpassa tanto alunos quanto professores. Sendo assim, de que 

forma é possível congregar tamanha variedade e facilidade de acesso com o ensino de História? 

A resposta é de uma simplicidade que, talvez, não se reproduza na prática. Isto porque cabe ao 

professor não só propor – uma vez que este movimento também pode ser originário do aluno –

, mas principalmente mediar e filtrar o que se aplique e enquadre no conhecimento histórico. 

Ou seja, estar atento a possíveis anacronismos ou outras falhas de forma que o material se 

constitua em reforço à relação ensino-aprendizagem. Dessa forma, ele dispõe da tecnologia 

como um recurso didático para ampliar os horizontes dos alunos e estimular novos caminhos 

de compreensão sobre determinado período histórico. 

Este entendimento de ressignificar o ensino de História é, em certo grau, compartilhado 

pelo PIBID de História da UEL. Em artigo intitulado Aprender História Fora da Sala de Aula: 

Visita dos alunos do Colégio Gabriel Martins ao CDPH-UEL e à Casa do Pioneiro, os autores 

introduzem o trabalho afirmando que intentam apresentar aos alunos o dinamismo e a 

complexidade do estudo de História e um dos objetivos do PIBID de História da UEL. 

Um dos objetivos do PIBID de História na UEL aponta exatamente para isso: 

quebrar o paradigma de ensino de História que leva os alunos a entenderem o 

estudo dessa disciplina como uma narração de grandes feitos, datas e nomes 

para um estudo em que o aluno é convidado a relacionar contextos e culturas, 

olhar criticamente a sociedade, se posicionar politicamente diante dos desafios 

sociais, saber analisar os vários lados dos acontecimentos, reconhecer vozes 

silenciadas, dar importância às minorias como construtoras da sociedade, 

enfim... um ensino de História que oriente os alunos para a vida em sociedade 
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e não que simplesmente os ajude no processo de memorização. Ensinar 

História é muito mais que isso4. 

 

Neste sentido, analisa-se a inserção dos games, especificamente a franquia Assassin’s 

Creed, como recurso didático no ensino de História. A franquia Assassin’s Creed é 

comercializada pela empresa canadense UbisoftEntertainment. Totaliza 10 títulos lançados até 

então para a plataforma digital com previsão do lançamento do 11º game para o mês de outubro 

de 2017. Cada jogo é ambientado em um período da história mundial, conforme listado abaixo 

em compilação extraída do site da empresa5. 

TÍTULO LANÇAMENTO AMBIENTAÇÃO 

Assassin’s Creed 13 de Novembro de 2007 III Cruzada; Oriente Médio 

Assassin’s Creed II 17 de Novembro de 2009 Renascença; Florença 

Assassin’s Creed Brotherhood 16 de Novembro de 2010 Renascença; Roma 

Assassin’s Creed Revelations 15 de Novembro de 2011 Império Otomano 

Assassin’s Creed III 30 de Outubro de 2012 Revolução Americana (EUA) 

Assassin’s Creed IV Black Flag 29 de Outubro de 2013 Pirataria Caribenha; Início do 

século XVIII 

Assassin’s Creed Unity 11 de Outubro de 2014 Revolução Francesa 

Assassin’s Creed Rogue 15 de Novembro de 2016 Guerra Franco-Indígena nas 

colônias norte-americanas; 

Século XVIII 

Assassin’s Creed Syndicate 23 de Outubro de 2015 Revolução Industrial; Londres 

Assassin’s Creed The 

EzioCollection 

15 de Novembro de 2016 Renascença; Florença, Roma e 

Constantinopla 

Assassin’s Creed Origins 27 de Outubro de 2017 Egito Antigo 

 

                                                 
4LOPES, Nicole Perdigão; SOARES, Marco Antônio; SUEKI, Jair Henrique Ferreira. Aprender História Fora da 

Sala de Aula: Visita dos alunos do Colégio Gabriel Martins ao CDPH-UEL e à Casa do Pioneiro. I Jornada 

Paranaense PIBID e PET de História. Londrina, 2013, p. 127. 
5https://assassinscreed.ubisoft.com/game/pt-br/games/index.aspx. Acesso em 20/07/2017. 

 

 

https://assassinscreed.ubisoft.com/game/pt-br/games/index.aspx
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Além desses títulos, a franquia conta ainda com uma trilogia intitulada Assassin’s Creed 

Chronicles que possuem um padrão de jogo diferente, mas ainda assim abordam eventos 

históricos na China, Índia e Rússia conduzindo “os jogadores a três civilizações e períodos 

históricos distintos: ao início do desmoronamento da Dinastia Ming, ao Império Sikh entrando 

em guerra com a Índia e ao momento que os faz presenciar as consequências da Revolução 

Vermelha”6. 

Em todos os jogos a personagem principal é membro de uma irmandade de assassinos 

que age em prol do equilíbrio das forças políticas, econômicas e sociais. É interessante notar 

que as missões empreendidas pelo credo dos assassinos sob a figura de cada personagem 

principal se dá, em sua maioria, contra a Ordem dos Cavaleiros Templários. Inclusive, o 

primeiro jogo da franquia se desenvolve sobre essa correlação de forças. Em Assassin’s Creed 

o jogador é apresentado ao personagem Desmond Miles, um descendente do credo dos 

assassinos que é encontrado pelas Indústrias Abstergo, uma empresa que mascara os 

Templários dos dias atuais. Esta empresa utiliza-se de uma máquina capaz de reproduzir em 3D 

as memórias contidas no DNA a fim de refazer os passos de seu ancestral Altaïr Ibn-La’Ahad, 

um grande assassino do tempo da Terceira Cruzada. 

O sítio História Digital apresenta um artigo sobre a personagem ancestral Altaïr Ibn-

La’Ahad, o qual teria sido inspirado em Hassan-Ibn-Sabbah. Segundo o material, foi um 

missionário islâmico, também conhecido como “o velho da montanha”, que conquistou a 

fortaleza de Alamut, em 1090. Além disso, liderou da Ordem dos Assassinos, ou Hashashin, 

no século XI7. A história de Hassan-Ibn-Sabbah e a fortaleza de Alamut, assim como a Ordem 

dos Assassinos, também pode ser vista em um artigo escrito pelos Dr. Farhad Daftary e Dr. 

Omar Ali-de-Unzaga localizado no site do The Institute of Ismail iStudies(O Instituto de 

Estudos Islâmicos)8 e no artigo de Shaykh Muhammad lqbal intitulado Hasan-i Sabbah no 

Índice para a História de Alamut9, além de ser citado no romance histórico “Assim nasceu 

Portugal: por amor a uma mulher”, de Domingos Amaral10. 

Com uma abordagem tão ampla de eventos e períodos históricos, Assassin’s Creed 

apresenta uma gama de possibilidades para a expansão do ensino de História, uma vez que, 

além das ambientações que permitem análises novas devido ao tipo de mídia que permite uma 

                                                 
6https://www.ubisoft.com/pt-br/game/assassins-creed-chronicles/. Acesso em 20/07/2017. 
7http://www.historiadigital.org/curiosidades/a-origem-historica-de-altair-ibn-laahad/. Acesso em 22/07/2017.  
8http://iis.ac.uk/encyclopaedia-articles/hasan-sabbah. Acesso em 22/07/2017.  
9http://www.alamut.com/subj/ideologies/alamut/_indexNotes.html. Acesso em 22/07/2017.  
10AMARAL, Domingos. Assim nasceu Portugal. Alfragide, 2015. 

https://www.ubisoft.com/pt-br/game/assassins-creed-chronicles/
http://www.historiadigital.org/curiosidades/a-origem-historica-de-altair-ibn-laahad/
http://iis.ac.uk/encyclopaedia-articles/hasan-sabbah
http://www.alamut.com/subj/ideologies/alamut/_indexNotes.html
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experiência visual como, por exemplo: as vestimentas utilizadas pelos personagens; o 

aparecimento de personagens históricos e suas alocações sociais, políticas e econômicas como 

Saladino, Ricardo Coração de Leão, Lorenzo di Médici, Leonardo da Vinci, Rodrigo Bórgia, 

entre outros; a arquitetura através das constituições das cidades, seus prédios e seus entornos; 

o desenvolvimento tecnológico através das armas disponibilizadas para uso da personagem; os 

comportamentos sociais dos NPCs11 e suas alocações dentro da sociedade e da própria história; 

elementos culturais como o Carnaval de Veneza; conflitos políticos, como das famílias 

florentinas; o olhar das minorias, uma vez que as tramas se desenvolvem sob o olhar dos 

membros do credo de assassinos; ou ainda o próprio conflito religioso entre a Irmandade dos 

Assassinos e os Cavaleiros Templários, símbolos da disputa entre o cristianismo e o islamismo. 

Por outro lado, é necessário que o professor se atente e chame à atenção dos alunos para 

possíveis erros históricos ou mesmo anacronismos, haja vista serem obras fictícias que se 

baseiam em períodos estudados pela historiografia. 

Dessa forma, conclui-se que é possível estabelecer, de forma colaborativa, uma parceria 

entre a mídia gamer e o ensino de História a partir dos jogos da franquia Assassin’s Creed, 

tendo em vista que suas estruturas, organizações e desenvolvimentos partem de eventos 

históricos e abordam especificidades que auxiliam no entendimento dos processos e das formas 

que se constituíram. No entanto, ressalta-se que não se trata do uso da mídia gamercomo base 

de estudo da disciplina, mas como um recurso auxiliar que transcenda o ambiente da sala de 

aula trazendo ao ensino da disciplina de História um olhar diferenciado, mais comum, 

apresentando, principalmente, que o conhecimento histórico pode se fazer, e se faz, presente 

em momentos e atividades cotidianas.  

                                                 
11Non-player character ou personagem não jogável. 
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A INFLUÊNCIA CRISTÃ NAS LEIS IMPERIAIS: O STATUS 

SOCIOJURÍDICO DOS ATORES NO CÓDIGO TEODOSIANO 

 

Agnes Soares Moschen* 

 

O movimento codificador iniciado no final do século III é uma tentativa de solucionar a 

desordem legislativa que se estabelecia no Império Tardo-Antigo e tornava ainda mais difícil a 

tarefa de administrar a justiça. Assim, é nessa época que se iniciam os primeiros esforços de 

compilação das leis e, para isso, diversas razões contribuíram: “o fragmentado e inseguro 

conhecimento das leis imperiais (de que era inadequado o método de publicação e de difusão), 

a variação de sua eficácia, ora particular ora geral, e a divisão administrativa do império em 

duas partes distintas”1. Portanto, nesse período, as constitutiones promulgadas por imperadores 

passaram a ser a principal fonte do Direito. 

No final do século III, originaram-se o Código Gregoriano e o Código Hermogeniano, o 

primeiro, de acordo com Bretone, é uma “recolha de constituições (na maior parte de rescritos 

endereçados a privados) desde Adriano até o ano 291 [...], mas compreende também disposições 

de direito penal público”2. O segundo é elaborado logo depois, em 295, reunindo as 

constituições de Diocleciano de 293 e 294. Contudo, a primeira iniciativa oficial da codificação 

jurídica foi a teodosiana. A comissão criada pelo imperador Teodósio II, em 429, foi 

encarregada de compilar as leis do Império Romano no chamado Codex Theodosianus, 

compreendendo, sobretudo, as constitutiones promulgadas por Constantino (312) e pelos 

imperadores seguintes. 

O Código Teodosiano, ordenado em dezesseis livros – que reproduziam cada constituição 

imperial e cada interpretação dos jurisconsultos do período clássico do Direito Romano sobre 

determinada matéria –, foi publicado em 438 na parte oriental do Império e, no ano seguinte, 

entrou em vigor também na parte ocidental. Assim, por ser um código oficial para todo o 

território imperial, permitiu a unificação legislativa, tendo sido eficaz por cerca de um século, 

mas com influência mais duradoura no Ocidente do que no Oriente. 

Cabe-nos ressaltar que esse Código, embora, atendesse à prática judiciária e à atividade 

forense cotidiana, não abrange todo o direito romano, pois compreende apenas constituições 

                                                 
*Mestranda em História pela Universidade Federal do Espírito Santo 
1 BRETONE, M. História do Direito Romano. Lisboa: Editorial Estampa, 1988, p. 272. 
2 Ibidem, p. 273. 
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gerais, ordenadas cronologicamente. Ademais, relevante distinguir o Teodosiano dos códigos 

anteriores, haja vista que apenas nele o direito público possui absoluta prevalência, uma vez 

que o direito privado ocupa somente quatro dos dezesseis livros dessa codificação. 

Dentre as matérias que o Codex Theodosianus regula está o teatro. Devido ao número3 de 

leis encontradas no Codex relativas aos atores e às atrizes, é seguro afirmar a que esses 

profissionais possuíam grande importância para os imperadores. E, como grande parte das 

constitutiones nele compiladas remonta à fase de cristianização do Império Romano, é 

perceptível a influência das ideias cristãs na repressão aos homens e mulheres do palco.  

À época da elaboração do Código, os gêneros teatrais mais populares eram o mimo e a 

pantomima, razão pela qual a maioria das leis visava regular esse tipo de entretenimento. As 

mulheres só poderiam atuar nas performances mímicas, dividindo o palco com atores, onde 

representavam cenas cômicas e de natureza erótica, carregadas de gestos e diálogos obscenos, 

caindo, assim, no gosto do público, que se divertia com o que era representado4. Os cristãos, 

por sua vez, consideravam os espetáculos obras imorais e as atuações indecorosas. 

O teatro, embora apreciado pela população, não garantia boa fama aos atores e às atrizes, 

que gozavam de péssima reputação, sendo desprovidos de direitos civis. As mulheres do palco 

eram até mesmo assimiladas às prostitutas. Diferentemente do mimo, a pantomima busca suas 

fontes de inspiração na mitologia ou na tragédia. A performance era executada através da dança 

e os papéis femininos eram interpretados sempre por atores, os quais atuavam acompanhados 

por músicos e um coral5. 

Os atores de pantomima usavam máscaras e podiam representar diversos papéis, sendo 

conhecidos por sua graciosidade e desenvoltura, o que os diferenciava dos mimos. Era um 

gênero bastante apreciado pela elite, que o via como uma expressão mais culta do teatro. Ainda 

assim, o ator de pantomima não gozava de uma reputação melhor do que os mimos. Enquanto 

as atrizes do mimo eram infames e equiparadas às prostitutas, os pantomimos eram qualificados 

como afeminados, sendo criticados pelos cristãos por subverterem a ordem natural estabelecida 

por Deus. 

                                                 
3 São treze leis, promulgadas num intervalo de 47 anos. 
4 SILVA, G. V. Ordem e desordem na cidade antiga: o teatro entre a tradição clássica e a cristã. In: ROSA, C. B.; 

VIEIRA, A. L. B. (Org.). Teatro grego e romano. São Luiz: Editora UEMA, 2015, p. 265. 
5 HAUBOLD,  J.; MILES, R. Communality and theatre in Libanius’ Oration LXIV ‘In defence of the pantomimes’. 

In: SANDWELL, I.; HUSKINSON, J. (Ed.). Culture and society in later roman antioch. Oxford: Oxbow Books, 

2004, p. 25-26. 
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A despeito das concepções cristãs, o teatro fazia parte da vida cívica. Tanto que em uma 

lei promulgada em 10 de março de 376, pelos Imperadores Valente, Graciano e Valentiniano6, 

dirigida a Hespério, Procônsul da África, resta clara a importância dos espetáculos naquele 

período, pois os soberanos encorajam as atividades lúdicas e ordenam a restauração dos 

espetáculos, concedendo permissão para que o povo se divirta às custas de benfeitores (C. Th. 

15.7.3)7. Geralmente, as constitutiones são respostas que os imperadores, uma vez investidos 

do imperium, davam às perguntas do Prefeito da Cidade ou dos tribunos, visando solucionar 

conflitos que surgiam no cotidiano das cidades. Provavelmente, o Procônsul da África se viu 

diante de pedidos da elite local que desejava patrocinar festas e espetáculos, uma forma de 

adquirir prestígio e fazer propaganda.  

No que concerne aos atores e às atrizes, a primeira constitutione que institui a 

obrigatoriedade do desempenho do ofício do palco foi promulgada em 06 de setembro de 371 

pelos imperadores Valentiniano I, Valente e Graciano. Estava dirigida a Juliano, também 

procônsul da África. Nela se observa tanto a obrigatoriedade do ofício da atriz quanto a 

condição hereditária do cargo (C. Th. 15.7.2)8. Com efeito, a lei menciona expressamente as 

filhas dos atores, tendo um duplo objetivo: 1) conceder a isenção dos serviços teatrais 

obrigatórios a todas as filhas de atores que tenham demonstrado ter uma conduta digna; 2) todas 

as filhas de atores são obrigadas a retornarem ao teatro, caso elas tenham se afastado dos palcos 

sem merecer e continuam vivendo de maneira vulgar. Isso nos indica que não deviam ser poucas 

as mulheres que, estando obrigadas por nascimento a atuar no teatro, tentassem buscar outro 

meio de vida. Porém, segundo o texto da lei, elas deveriam levar uma vida pautada na 

moralidade e sua conduta deveria ser praticamente exemplar. Trata-se de uma concessão 

imperial especial com o fito de resgatar da vida infame todas aquelas mulheres que mereciam. 

Do contrário, seriam obrigadas a voltar aos palcos. 

Em 24 de abril de 380, os imperadores Graciano, Valentiniano II e Teodósio I 

promulgaram uma lei, dirigida ao prefeito urbano de Roma, Anício Paulino, que completava a 

anterior. Mais uma vez se ordena que sejam chamadas todas as atrizes que tentassem evadir-se 

do serviço compulsório, relembrando-as de sua humilde condição social e de como sua 

                                                 
6 O imperador responsável pela emissão da lei é aquele cujo nome aparece primeiro, seguido dos nomes dos 

imperadores que ratificaram as constitutiones em sua porção do Império. 
7 PHARR, C.; DAVIDSON, T. S. (Trad.). Codex Theodosianus and novels and Sirmondian Constitutions. 

Princeton: Princeton University Press, 1952, p. 433. 
8 Idem. 
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profissão integra sua natureza (C. Th. 15.7.4)9. Conforme essa lei, havia apenas duas formas de 

as mulheres do palco se libertarem de sua obrigação: 1) a adesão à fé cristã combinada com a 

observância de seus mandamentos; 2) a concessão especial do Imperador. 

Outra lei que diz respeito às atrizes, presente no Código Teodosiano, revela a importância 

das mulheres do palco para o imperador. Trata-se de uma medida com o objetivo de protegê-

las dos abusos de homens, datada também de 24 de abril de 380, pelos mesmos imperadores da 

anterior, Graciano, Valentiniano II e Teodósio I, dirigindo-se mais uma vez ao prefeito urbano, 

Paulino (C. Th. 15.7.5)10. Mediante tal lei se protege as atrizes da cidade de Roma de qualquer 

tentativa de sequestro, o que nos indica que não deviam ser poucos os casos em que elas eram 

levadas para servirem em festas privadas. O texto é bastante claro: uma atriz só pode servir em 

divertimentos públicos. Aos culpados de cometer esta infração estava prevista a condenação ao 

pagamento de uma multa de cinco libras de ouro. 

Em 24 de junho de 385, os mesmos imperadores dirigiram uma lei ao prefeito do pretório, 

Cinegio, em que se reafirmava este protecionismo. Ninguém era autorizado a comprar, ensinar 

ou vender uma harpista ou usar seus serviços para banquetes ou espetáculos privados. Também 

não era permitido que um particular tivesse, para o seu próprio deleite, escravas educadas no 

estudo da arte musical (C. Th. 15.7.10)11. Insta destacar que estes foram anos de fome em Roma. 

Segundo Stathakopoulos12, Quinto Aurélio Símaco, enquanto prefeito de Roma em 384, 

escreve sobre a situação da cidade: 

 
[...] as pessoas estão agitadas e desconfortáveis, "o ano inteiro em todos os 

lugares [...] à beira da fome" [...]. Nas suas observações finais, ele menciona 

que, por causa da situação crítica, os estrangeiros (aqueles que não nasceram 

em Roma) foram expulsos da cidade. 

 

Constata-se, então, que, na época da promulgação da lei supracitada, a fome havia se 

tornado um problema tão grave que os estrangeiros da cidade tiveram que ser expulsos para 

aliviar os efeitos da miséria sobre a população. Salvaguardados desta punição estão os atores e 

as atrizes, os quais, em tempos de crise profunda, eram um elemento essencial de distração 

popular e, portanto, um importante instrumento do poder imperial. 

                                                 
9 Ibidem, p. 434. 
10 Idem. 
11 Idem.  
12 STATHAKOPOULOS, D. Ch. Famine and pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire: a 

systematic survey of subsistence crises and epidemics. Abingdon: Routledge, 2004, p. 31. 
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Uma lei do final do século IV (datada de 21 de setembro de 393), dos Imperadores 

Teodosio I, Arcadio e Honório, e dirigida ao prefeito do pretório, Rufino, diz respeito aos tipos 

de roupas e ornamentos que as atrizes poderiam usar ou não. Entre as peças não autorizadas 

estão joias, roupas adornadas ou estampadas e tecidos de cor púrpura. Elas não eram proibidas, 

contudo, de usar peças em xadrez ou multicoloridas e ouro sem pedras preciosas em seus 

pescoços, braços e cintas (C. Th. 15.7.11)13. 

Em 29 de junho de 394, os mesmos imperadores dirigiram novamente uma lei para o 

prefeito do pretório, Rufino, proibindo fixar cartazes de pantomima em pórticos públicos ou 

locais onde foram exibidas imagens imperiais. A lei determina a imediata destruição desses 

cartazes de “pessoas de má reputação em um lugar respeitável” (C. Th. 15.7.12)14. Não era 

proibida, no entanto, a exibição desses cartazes nas entradas do circo ou em frente ao teatro. 

Essa lei possui um adendo que proíbe as mimas e as prostitutas – mais uma vez percebe-se que 

ambas são assimiladas – de usarem em público as vestimentas destinadas às virgens 

consagradas a Deus, porque era uma profanação e uma fraude. Provavelmente, algumas atrizes, 

para escapar de sua condição, passavam-se por mulheres dedicadas à religião. Também é 

possível que a lei quisesse impedir que as mimas zombassem das virgens durante as 

apresentações, já que não era incomum que os cristãos fossem objeto de gozação no palco.  

Como se pode perceber, a maioria das leis do Codex Theodosianus destina-se a regular 

os comportamentos das mulheres do palco e, por vezes, definir situações em que elas eram 

libertas do munus. Mas o serviço compulsório também abrangia os atores. A legislação que 

tratou de regular as formas de abandono da profissão teatral através da conversão ao 

cristianismo também abarca os homens do palco. A primeira lei foi uma constitutione dos 

Imperadores Valentiniano I, Valente e Graciano. Promulgada em Tréveris, em 11 de fevereiro 

de 367, e dirigida ao prefeito urbano Vivencio. Esta lei é destinada a todos os profissionais do 

palco, independentemente do sexo, e explana o processo que deveria ser seguido no caso de um 

ator querer abraçar a fé cristã. Para começar, o indivíduo só poderia fazer seu pedido se ele 

estivesse em uma situação extrema de perigo real de morte. O pedido deveria ser feito aos 

juízes, ou, na sua falta, aos curadores da cidade. Estes enviavam a petição aos inspetores para 

que realizassem uma investigação cuidadosa para saber se existia necessidade de concessão dos 

sacramentos. Caso o resultado fosse afirmativo, a aprovação do bispo era solicitada. Se este a 

                                                 
13 PHARR, C.; DAVIDSON, T. S. (Trad.), op. cit., loc. cit. 
14 Ibidem, p. 435. 
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concedesse, então o profissional do palco poderia receber os sacramentos in extremis e se tornar 

parte da Igreja Cristã. No caso de ele conseguir sobreviver milagrosamente, ele estava livre de 

sua obrigação teatral (C. Th. 15.7.1)15. 

Certamente essas medidas foram instigadas pela Igreja, que, como não poderia dar fim 

aos espetáculos, tentou ao menos atrair o maior número possível de seus profissionais. A 

concessão do imperador demonstra que desejava estar bem com a Igreja. Entretanto, as 

duríssimas condições impostas – a morte do ator ou da atriz deveria ser praticamente certa – 

nos indicam também que o soberano não queria se desfazer tão facilmente dos homens e das 

mulheres do palco. Nas leis subsequentes, averiguaremos o quanto essa postura será amenizada, 

não sendo necessário estar no leito da morte para se converter. 

A seguinte lei, já discutida acima, pertence a Graciano, Valentiniano II e Teodósio I, 

promulgada em 24 de abril de 380, em Milão, o que indica uma possível influência do bispo 

Ambrosio sobre Graciano. Nela, percebe-se o quanto a legislação é atenuada, já que não se 

impõe mais a condição in limine mortis para abraçar a fé cristã (C. Th. 15.7.4)16, sendo a 

conversão ao cristianismo uma das poucas saídas para as atrizes abandonarem sua condição 

natural. As leis relacionadas a esta questão se seguem rapidamente. Em 381, foram promulgadas 

duas novas medidas quase ao mesmo tempo. Em 8 de maio desse ano, os mesmos imperadores 

dirigiram, em Aquileia, uma lei ao prefeito urbano, Valeriano, que suavizava um pouco a 

disposição de Valentiniano I. Neste caso, sempre que uma atriz pedisse a libertação em nome 

da religião, o pedido lhe seria concedido (C. Th. 15.7.8)17. No entanto, a partir desse momento, 

ela deveria levar uma vida digna. Se fosse provado que ela traiu a religião, isso significaria que 

sua conversão não era sincera e que ela permanecia uma atriz de espírito, de modo que tal 

atitude a levaria a ser chamada de volta aos palcos. 

Alguns meses depois, em 28 de agosto de 381, os mesmos imperadores emitiram uma lei 

em Cartago dirigida ao procônsul da África, Herásio (C. Th., 15.7.9)18. A lei reproduziu quase 

exatamente o que havia sido promulgado em 380 (C. Th., 15.7.4). O diferencial é que esta 

medida não se aplicava apenas às atrizes, mas também às suas filhas, que herdavam o ofício 

teatral. Novamente, elas só poderiam abandoná-lo se abraçassem a religião cristã ou se 

obtivessem uma concessão imperial especial.  

                                                 
15 Ibidem, p. 433. 
16 Ibidem, p. 434. 
17 Idem. 
18 Idem. 
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Muitas dessas medidas provavelmente foram tomadas devido à pressão que o poder 

eclesiástico exerceu sobre os soberanos. Como os cristãos consideravam os espetáculos como 

exercícios da idolatria, a renúncia do ator e da atriz em continuar exercendo seus ofícios era 

primordial para seu batismo, o que conflitava com a política imperial de obrigatoriedade e 

hereditariedade do serviço do palco. Para evitar conflito, os Imperadores se viram forçados a 

fazer certas concessões. 

Não se sabe com exatidão quantas atrizes se beneficiaram dessas medidas favoráveis. 

Acreditamos que não deveriam ter sido poucas e o número deve ter crescido tanto que, no início 

do século V, Honório e Teodósio II tiveram que obrigar todas as atrizes liberadas do vínculo 

com a profissão a retornarem para o palco novamente (C. Th., 15.7.13)19. A lei, promulgada por 

Honório, em Ravenna, em 08 de fevereiro de 414, e dirigida ao tribuno do entretenimento20, 

Diógenes, que a recebeu em Cartago em 23 de janeiro de 415. De acordo com esta lei, todas as 

mimas que foram liberadas por várias decisões imperiais – por religião ou por concessões 

especiais – tinham que retornar ao teatro, pois não poderiam mais se ausentar dos serviços 

públicos obrigatórios. A questão, neste caso, é por que motivo reconvocar as atrizes liberadas, 

contrariando as disposições dos soberanos predecessores? 

A resposta reside na situação caótica do Império Romano Ocidental no início do século 

V: o saque à Roma pelos visigodos liderados por Alarico em 410, as invasões bárbaras na Gália 

e Hispânia, o abandono da Britânia e etc. O cenário era de descontentamento popular e, para 

acalmar os ânimos e distrair a população, Honório recorreu novamente aos espetáculos. 

Todavia, tendo em vista que muitas atrizes haviam abandonado a profissão para se converterem 

ao cristianismo, era necessário convocá-las aos palcos novamente. 

Alguns autores, como French21, defendem que no século V a política imperial se tornou 

mais cautelosa no que concerne ao tema dos espetáculos, de modo que as performances teatrais 

não fossem mais consideradas, pelos moralistas cristãos, como expressões de idolatria. Essa 

tese da secularização, segundo a qual os jogos tornaram-se meramente espetáculos desprovidos 

de uma carga religiosa, merece ponderações22. Mesmo na Antiguidade Tardia, o teatro possuía 

uma profunda carga ritual e simbólica, que pode ter sido atenuada em razão da cristianização 

                                                 
19 Ibidem, p. 435. 
20 Cargo que comandava o controle moral de espetáculos teatrais. 
21 FRENCH, D. R. Maintaining Boundaries: The Status of Actresses in Early Christian Society. Vigiliae 

Christianae, Vol. 52, No. 3, p. 293-318, ago. 1998, p. 309. 
22 Cf. Zaleski, J. Religion and roman spectacle. In: CHRISTESEN, P.; KYLE, D. G (Ed.). A companion to sport 

and spectacle in Greek and Roman antiquity. Malden: Wiley-Blackwell, 2014, p. 590-602. 
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do Império, o que permitiu o retorno das atrizes aos palcos, mesmo aquelas que haviam se 

convertido, pois elas não contrariariam os preceitos cristãos. Mas isso não significa que o teatro 

havia se tornado um instrumento exclusivamente político, uma vez que os temas representados 

se baseavam na mitologia, o que lhes confere um significado religioso e cultural. 

Diante do exposto, constata-se que o ofício do palco, mesmo o teatro sendo uma 

importante e popular forma de entretenimento, nunca foi bem visto pela sociedade romana. 

Atores e atrizes eram considerados pessoas infames, mas as mulheres, em especial, sofriam 

mais com sua condição, considerada por muitos como degradante. Com a cristianização do 

Império Romano, os ataques aos atores e atrizes e as tentativas de proibir os espetáculos se 

intensificaram, sendo os sermões dos padres da Igreja a força motriz da censura a este segmento 

social. Não podemos ignorar que este trabalho clerical repressivo visava, especialmente, a 

ampliar as bases de fiéis, desmoralizando o teatro e contribuindo com a expansão da fé cristã. 

No período imperial, o Código Teodosiano – que foi a primeira compilação das leis 

romanas proveniente de uma decisão imperial, sob a determinação do imperador Teodósio II – 

reforçou o descrédito dos atores e das atrizes, assim como de seus descendentes. Cumpre 

destacar que, nesse momento, o teatro clássico grego – especialmente a tragédia e a comédia – 

já não era tão popular, e haviam proliferado em cidades como Constantinopla e Antioquia 

espetáculos com cenas satíricas envolvendo personagens da vida real ou da mitologia, bem 

como paródias dos cristãos. Vale ressaltar que, apesar desta situação de infâmia, a política 

imperial – para satisfazer as demandas do povo – impôs o serviço público obrigatório dos atores 

e atrizes a seus filhos. 

A legislação imperial dos séculos IV e V, no entanto, admitiu certas situações em que os 

atores ou as atrizes poderiam se desvencilhar do vínculo com a profissão, no caso de uma 

concessão especial do Imperador ou em perigo de morte se solicitado os sacramentos ao bispo, 

também estavam livres do palco as atrizes que se convertiam ao cristianismo e suas filhas eram 

igualmente isentas se levassem uma vida digna. A revogação dessas concessões por Honório 

em 413 revela que o teatro fazia parte da política imperial e, por isso, ainda que a Igreja 

defendesse que os espetáculos eram expressões de idolatria e deflagrasse uma crescente 

repressão aos espetáculos teatrais e àqueles que exercem o ofício do palco, os interesses de 

natureza política se sobressaiam frente a pressão da ordem eclesiástica. 

Destarte, resta claro que o cristianismo, enquanto religião oficial do Império Romano, 

influenciou as leis imperiais, em especial no que concerne aos atores e atrizes, visto que, às 

vezes, para evitar a intensificação e propagação de um conflito entre essas duas instituições, o 
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Imperador se via obrigado a fazer concessões, mas sempre observando os interesses do Império, 

razão pela qual o teatro nunca foi abolido em termos legais. Assim, apesar do flagrante efeito 

que o cristianismo exerceu no processo de preparação do Codex, é errôneo afirmar que os 

interesses do Império sempre coincidiam com os interesses da política eclesiástica. 
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TÁCITO E AS EVOCAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DE MUSSOLINI 

AO IMPÉRIO ROMANO 

 
Ana Beatriz Siqueira Bittencourt* 

 

 

INTRODUÇÃO 

Tácito desenvolve sua obra em meio ao período de máxima expansão do Império Romano 

– período dos Antoninos –, e discorre a respeito de uma idade de ouro onde desfrutando da pax 

romana goza-se de estabilidade e segurança. Assumindo a questão acerca da importância do 

papel do princeps, analisa a função a ser por esse desenvolvida. Para ele Roma, 

incontestavelmente, não é mais a república que era desde Augusto; sendo um império com 

responsabilidade sobre o mundo, onde agindo o princeps adequadamente, deveria estar à altura 

de sua missão. Em comparação a este governo ideal, apresenta a figura do déspota, como aquele 

que disseminando maus comportamentos, não age mais como a figura paterna cuidadora e 

defensora do povo. 

Mais tarde, noséculo XX, evocando em múltiplas referências as glórias passadas do 

Império Romano, encontramos o líder italiano Benito Mussolini em uma utilização nitidamente 

política dos valores de Roma na promoção do fascismo. Como bem resume Simon Goldhill:  

Em seus grandiosos novos planos para a cidade de Roma, ele recuperou o 

túmulo de Augusto, o memorial do primeiro imperador do Império Romano, 

e construiu a seu redor um monumento para si mesmo. A própria palavra 

“fascismo”, como declara Mussolini, provem de fasces, um punhado de 

varetas carregado por oficiais romanos como sinal de sua posição, e ela foi 

usada pelos fascistas precisamente devido a essas associações com o poder 

antigo. [...] O novo Império Italiano foi glorificado por meio das imagens e 

narrativas do antigo Império Romano.1 

A perspectiva dele em restaurar este passado para uma continuidade da grandiosidade 

intrínseca à Itália, leva a refletir sobre o entendimento do que seria esse Império Romano tão 

venerado e buscado, procurando entender quais as motivações dessa posterior evocação. Em 

diálogo com a obra de Tácito pode-se também discorrer acerca do conceito do princeps, do 

estabelecimento do governo ideal ou do déspota (tirano) e sua aplicabilidade no contexto 

fascista. 

                                                 
* Graduanda em História pela UFF 
1GOLDHILL, Simon. Amor, Sexo & Tragédia: como os gregos e romanos influenciaram nossas vidas até hoje. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 248. 
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Em suma, ao refletir sobre a obra, mais especificamente, dos Anais – que relata o governo 

dos primeiros imperadores romanos a partir dos últimos dias de Augusto (14-68 d.C.) –, o 

presente trabalho propõe, a partir das experiências cívicas sob a visão de Tácito, examinar a 

pretensão de Mussolini ao buscar restaurar o passado romano, refletindo de modo radical a 

prática política do fascismo na Itália em diálogo com a Roma dos imperadores. 

A VISÃO SOBRE ROMA E AS EVOCAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 

Ao longo da história é possível identificar um processo um tanto quanto interessante: a 

reedição do passado através de uma seleção de eventos e personagens de destaque. Esta 

apropriação e reconstrução do passado são utilizadas como meio de controle político, um 

instrumento de legitimação que naturaliza as novas construções sociais, institucionalizando o 

passado e condicionando o presente a ordens imutáveis.  

Em particular desde a sua difusão na Europa ante as revoluções burguesas, os Estados 

Nacionais são em potencial o que Bellentani e Gant chamam de o maior organismo de reedição 

do passado como meio de legitimação social. “Controlando a produção e assimilação da 

história, ou seja, fincando suas raízes no passado, os estados nacionais adquirem historicidade: 

o caráter de realidade objetiva assimilada pelos indivíduos comoalgo natural”2.Assim, negam 

o feitio moderno de seu surgimento e de suas ações em prol de uma glória anterior nunca 

interrompida. 

Meio a este período conturbado de conflitos na Europa, a Itália encontra a necessidade de 

superar as crises, acreditando que só teriam êxito se fossem liderados por um verdadeiro chefe 

dominado pela disciplina dos valores italianos, sintetizados no conceito de romanità. É então 

que em 1922 o rei Vítor Emanuel III nomeia Benito Amilcare Andrea Mussolini ao cargo de 

primeiro ministro.Mussolini foi um dos fundadores da ideologia fascista que nos anos seguintes 

à sua criação já havia conquistado a admiração de importantes figuras políticas. 

Nascido como um movimento “antipartidário”, de cunho nacionalista e libertário, o 

fascismo durante o seu desenvolvimento absorveu diversas ideologias e mitos. Se afirmou 

através de um regime político de massa, em umamobilização contínua, e de uma relação chefe-

massa sem a locução de intermediários; em essência foi um revolucionalismo verbal e um 

conservadorismo substancial; da criação e valorização do aparatomilitar, realizando um regime 

                                                 
2
GANT, Agustín Cócola; BELLENTANI, Federico. Mussolini y la política del pasado en la Roma fascista. 

Revista Diagonal. Barcelona, 2015. p. 10.  
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policial e um controle de todas as fontes de informação epropaganda; um regime econômico 

fundamentalmente privatista, que tendendo à expansão dainiciativa pública e ao controle das 

grandes linhas da política econômica, orientou-se na criação de seus próprios 

direitos(autarquia); uma tentativa de criação de uma nova classe dirigente, expressão do partido; 

umaconcepção da política e da vida de maneira mística, fundada no em um ativismoirracional 

e na contraposição do desprezo do indivíduo comum frente a exaltação do coletivo nacional e 

das grandes personalidades. 

Para Robert Paxton, autor do livro A anatomia do fascismo, é necessário diferenciar 

ofascismo da tirania clássica. O fascismo encontra o apoio nas massas populares, 

diferentemente das tiranias que apenas as oprimem e o autoritarismo tirano desrespeita a 

liberdade civil,“os autoritários preferem deixar suas populações desmobilizadas e passivas, ao 

passo que os fascistas querem engajar e excitar o público”3. 

Neste ponto vale chamar para equiparação a ideia de Tácito acerca da figura do tirano. 

Para ele a figura do déspota representava aquele que disseminava o mau comportamento, 

ferindo a concordia e denegrindo os valores. Talvez para uma análise mais ampla seja 

necessário mobilizar o conceito de totalitarismo e a ideia de que Mussolini como líder dessa 

política se colocava como agente de propagação de uma servidão total do povo ao Estado, ou 

seja, no âmbito público e no privado. Sob essa perspectiva comparativa, Tácito ao apresentar 

que Augusto matou a libertas, diz que não tendo mais esse caráter público ela ainda era válida 

no meio privado. Na visão do romano o privado é fundamental, sendo exaltadas as virtudes 

pessoais. 

O mito de Roma foi utilizado como referência ideológica em diferentes momentos desde 

a Idade Média. Apresentando-se como modelo de uma civilização superior e uma administração 

comum, o passado romano foi disposto como reserva de múltiplas referências históricas que 

iam sendo mobilizadas de acordo com os mais diversos interesses – essa utilização se deu 

inclusive por países que nunca fizeram parte do Império. No caso da Itália contemporânea, 

Mussolini já evocava esse mito desde antes da transformação do movimento fascista em partido 

político. Esse caso expõe evidências de como a construção de mitologias se valem do passado 

para reconhecer a validade de novas organizações políticas.  

Na busca por legitimação, o governo fascista começa um processo de referência às bases 

formadoras da nação. Uma valorização nacionalista a partir do resgate de suas origens, 

                                                 
3
PAXTON, Robert O. A anatomia do fascismo. São Paulo: Paz e Terra,2007, p. 356. 
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justificando sua continuação da grandeza do Império Romano. A Roma antiga foi então a fonte 

em que se baseou o ideário fascista. Sob essa visão ela ofereceu um precedente nacional do que 

seria um estado totalitário e uma organização poderosa sobre as massas. Em uma breve 

comparação, “se a autoridade militar de Augusto e a criação do Império foi o único meio para 

pacificar as disputasinternas que rompiam a unidade das repúblicas romanas, a nova ordem 

imposta por Mussolini foi a opção adotada pela democracia para frear a revolução social”4. 

 No geral, a criação do mito como construção de memória coletiva do regime fascista se 

divide em três fases principais: a primeira se baseia em reescrever a história, selecionando o 

que de glorioso será salvaguardado e o que sem interesse, normalmente relacionado às épocas 

de decadência, deve ser marginalizado e por vezes destruído; a segunda fase é então a 

continuação desse processo pela transformação do espaço urbano segundo essa nova 

interpretação a partir da construção, destruição e recriação de monumentos; por último tem-se 

na utilização dos espaços a ressignificação, sacralizando os feitos alheios ao tempo histórico e 

transformando as construções sociais orgânicas.  

Umas das primeiras medidas adotadas foi a criação do Instituto de Estudos Romanos. 

Criado sob o objetivo de estudar a Roma antiga (assumia o papel de reescrever a história 

segundo o ideário fascista), e de torna-la pública (por exemplo, através da difusão nos meios de 

comunicação, da edição de manuais escolares, e organização de exposições e eventos 

específicos). De tal modo, apresentando o fascismo como continuação do Império se estabelece 

a ideia de exaltação da nação, transformando a imagem fascista da romanidade na imagem 

direta de Roma. 

É no mínimo impressionante como a adoção da romanidade no caso italiano se deu de 

maneira global, atingindo todas as áreas e camadas da sociedade, desde o princípio de um 

partido, aos exércitos, até adquirir validade no estilo de vida da sociedade civil; o modelo de 

comportamento que estava sendo proposto era válido a toda a sociedade em geral. Celebrando 

o “nascimento de Roma”, Mussolini faz um discurso que representa bem essa exaltação do 

passado e sua incorporação na história presente:  

significa celebrar o nosso tipo de civilização, significa exaltar a nossa história 

e a nossa raça, significa apoiar-se firmemente no passado para se projetar 

melhor no futuro. Roma e a Itália são dois termos inseparáveis [...] A Roma 

que honramos não é certamente a Roma dos monumentos e das ruínas, a Roma 

das ruínas gloriosas entre as quais nenhum homem civil circula sem sentir um 

frêmito de veneração trepidante [...] A Roma que honramos, mas 

                                                 
4GANT, Agustín Cócola; BELLENTANI, Federico. Mussolini y la política del pasado en la Roma fascista. 

Revista Diagonal. Barcelona, 2015, p. 11.  
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principalmente a Roma que desejamos e preparamos é uma outra: não se trata 

de pedras insignes, mas de almas vivas: não é contemplação nostálgica do 

passado, mas preparação dura do futuro. Roma é o nosso ponto de partida e 

de referência; é o nosso símbolo, ou, se quisermos, o nosso mito. Sonhamos a 

Itália romana, ou seja, sábia e forte, disciplinada e imperial. Muito do que foi 

o espírito imortal de Roma renasce no fascismo: o lictor é romano, a nossa 

organização de combate é romana, o nosso orgulho e a nossa coragem são 

romanos: “Civis romanus sum”.5 

No conjunto deevocações fascistas ao império os discursos foram peça importante na 

difusão do culto àromanidade. Mas não só, a aproximação visual através da adoção de gestos, 

símbolos, monumentos e ritos funcionou como suporte para a proliferação desse conceito à 

nível de massa. A identidade visual maciçamente difundida em conjunto com a publicização do 

discurso permitiu um permear e uma identificação mais sólida da analogia grandiosa da 

restauração. Desta forma se deu o processo de criação e fundamentação do mito no contexto da 

Itália fascista. 

Durante esse período houve a adoção de símbolos e ritos romanos, dentre eles pode-se 

destacar a famosa saudação, o símbolo do fasciolittorio e a marcha. A saudação com o braço 

direito levantado e a palma da mão em posição estendida encontrava correspondência na cultura 

romana, e apesar de na cultura romana esse não ser de todos os gestos o mais difundido, após a 

utilização pelo fascismo ele foi amplamente divulgado e referenciado como uma imagem 

romana, sendo apresentado em filmes posteriores com tema romano; sua utilização rendeu uma 

forte conotação política, era uma identificação ideológica clara de adesão ao partido e aos 

valores guerreiros por ele disseminados. Partindo para uma análise da própria palavra fascismo, 

sua origem é explicada a partir desua própria significação, de origem latina, fasces, significa 

feixe, representando a autoridade e unidade doEstado,usado durante o período da Roma antiga 

seu conceito éresgatado. O símbolo do fasciolittorio em sua construção final – constituído pelas 

varas e pela acha em posição lateral –, tornou-se referência de identidade visual no que tange o 

espaço de representação iconográfica da nação, muito mais do que a figura da águia e da loba 

romana. Sendo em sancionado oficialmente em 1926 como emblema estatal, passou a ser 

observado em moedas, selos, documentos oficiais, nas construções públicas, nos livros, 

uniformes e através das propagandas publicitárias. 

Mobilizado em inúmeros momentos, o conceito de disciplina era destacado como uma 

virtude necessária. Representada principalmente pelo rito da marcha fascista, sua intenção era 

                                                 
5MUSSOLINI apud GIARDINA, Andrea. O mito fascista da romanidade. Estudos avançados. São Paulo, 

jan./abr. 2008, p. 57.  
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desenvolver a união e a solidariedade. Tal modelo de ordem e compostura, ligado à ideia de 

força e poder, fincava-se na sociedade a partir do desejo de instauração de uma disciplina 

nacional sólida que, por sua vez, contribuiria na expansão das fronteiras - no sonho de uma 

nação como antes de dimensões mediterrânicas, e quiçá a um desenrolar mundial. 

Para além de reescrever a história, o esforço ideológico também se traduziu na 

monumentalização do espaço urbano. Para Benito Mussolini a arqueologia era aquela que tinha 

a oportunidade de trazer de volta à luz as provas que atestavam a grandeza de Roma. Esse 

resgate para o restauro era então aplicado somente aos elementos espetaculares, aqueles que de 

certa forma seriam úteis a construção do imaginário de plenitude da glória passada. Como 

consequência a estas ações, todos os outros achados considerados não úteis eram 

marginalizados e destruídos por falta de grandiosidade. Neste sentido, mesmo que no campo 

das ideias o conhecimento mais real possa ser restabelecido, os danos aos restos materiais 

destruídos posteriormente pelo fascismo são irreparáveis. 

Entre os anos de 1925 e 1940 grande parte dos monumentos da Roma clássica foram 

ressuscitados; durante estes anosdominaram também as demolições no centro da cidade. 

Destaque se dá à abertura da vía dei ForiImperiali, avenida construída como ligaçãodo Coliseoà 

Piazza Venezia, com o principal objetivo de preparar o centro da cidade para os desfiles e 

marchas militares; tudo ao redor do Capitólio, Coliseo, Foro de Trajano, Foro de Augusto, Foro 

de César e Arco de Constantino desapareceu frente ao método de destruição e resgate da 

campanha. Vale lembrar que esse processo também influenciou as construções que estavam 

sendo feitas na época, com a arquitetura sendo inspirada na romana. 

Ao longo do processo apareceu a dificuldade de conciliação entre a Roma republicana e 

a imperialem um único bloco harmonioso. Enquanto na república observava-se o modelo de 

um povo dedicado na vida do Estado, no império reconhecia-se um modelo de dominação 

mundial, em uma sociedade ordenada e disciplinada. Dessa forma, a Roma de Mussolini, em 

um caráter sincrônico, junta os aspectos de destaque de cada uma das fases da política romana. 

Assim como em todos os aspectos até aqui apresentados das características que foram 

retomadas do passado, nada foi feito em uma simples busca de restauração completa e moldada 

em seus restritos termos, o que vemosporém é a construção de uma ideologia baseada no que 

para eles de melhor poderia ser apreendido e retirado da memória ao manifesto e palpável antigo 

mundo moderno.  

Mais tarde, mesmo em meio a esse até então consenso das visões, opta-se pela visão 

imperialista como forma representativa do Estado. A conquista da Etiópia, em particular, 
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representou o estopim desse momento de maior sucesso do mito da romanidade; a partir dela 

expande-se a noção do imperialismo fascista, e junto disso a comparação com o imperialismo 

romano. A expansão territorial trouxe à memória a glória da antiga Roma conquistadora e 

dominadora. Indiscutivelmente, a Itália era então a herdeira de Roma, e Mussolini o herdeiro 

de Augusto.  

Mussolini assumiu as feições de Augusto. Com as celebrações do segundo 

milênio de Augusto em 1937, que culminaram na “Mostra da romanidadede 

Augusto”, a exaltação de Augusto/Mussolini atinge o paroxismo. Os 

historiadores competiram para encontrar analogias entre a política do ducee a 

doprimeiro imperador romano: ambos pacificaram a Itália pondo fim a uma 

gravecrise social e política, expurgaram o Senado, redimensionaram as 

assembleias populares, promoveram o crescimento demográfico, defenderam 

a moralidade ea família, relançaram a agricultura, transformaram a milícia de 

partido em milícianacional, valorizaram a religião dos antepassados. [...] A 

comparação consentia em reencontrar, após tantos séculos, um estilo político 

que se mostrava como um caráterpeculiar da italianidade.6 

Nesse sentido se faz importante sobrelevar a apropriação da figura de César Augusto por 

Benito Mussolini. A analogia comparativa se vinculava a ideia de um caráter revolucionário 

semelhante nas duas formas políticas. O também restauro dessa perspectiva nos aponta para a 

busca de uma essência italiana; é o resgate totêmico representativo do Império Romano passado 

através da figura do primeiro imperador romano, caindo novamente no espelhamento das 

experiências para a evocação de uma continuidade quase que indissociável.  

Ainda, vale destacar que no decorrer de toda a história do fascismo os valores ditos 

romanos, principalmente a referência à disciplina e o poder, permaneceram como fundamentos. 

A noção de pertencimento era encarada como a espontaneidade de um instinto intrínseco. A 

célebre frase, civis romanus sum,proclamada por Mussolini, representa bem essa caracterização 

nacionalista e herdeira da civilização romana; somos cidadãos romanos, logo concluía.  

Certamente a representação do Império Romano evocada nesse contexto não representa 

sua total realidade, afinal Augusto não era unanimidade entre os seus contemporâneos e a sua 

obra não deixava de ser avaliada criticamente, como nos demonstra Tácito, ao indicar que 

aquele tinha matado a libertas: “[...] A meio da época do divino Augusto, já quando a longa 

quietação da época, ocontinuado sossego do povo, a assídua tranquilidade do Senado e, 

sobretudo, a disciplinado príncipe haviam apaziguado tanto a eloquência como todo o 

resto”7.Sob a visão do autor dos Anais, apesar de proporcionar estabilidade ao povo, foi 

                                                 
6
GIARDINA, Andrea. O mito fascista da romanidade. Estudos avançados. SãoPaulo, jan./abr. 2008, p. 65.  

7TÁCITO. Diálogo dos oradores. Tradução Agostinho da Silva. Lisboa: Livros Horizonte, 1974, XXXVIII. 
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Augusto quem matou a libertas.O que significa que aos olhos de Tácito, Augusto não deixava 

de ser um tirano. Mas quem era Tácito? 

 

UMA BUSCA AO GOVERNO IDEAL 

PubliusCornelius Tacitus viveu provavelmente entre os anos de 55 d.C. e 120 d.C. – 

nasceu sob o governo do Imperador Nero e faleceu durante o período do governo de Adriano. 

De família romana, acredita-se que seja natural da província da Gália Narbonense, o que seria 

hoje na região sul da França. Tais imprecisões biográficas se dão pelo fato de se terem 

conservado poucos dados ao seu respeito, o que temos se baseiam em suas próprias obras, por 

documentos de seu amigo Plínio o Jovem, e algumas evidências arqueológicas. 

Considerado o maior dos historiadores romanos, Tácito é lembrado por sua eloquência. 

Fez carreira na era dos Flávios – Vespasiano, Tito e Domiciano –, foi tribuno militar, questor, 

pretor, obtendo destaque no contexto político de sua época; mais tarde, durante o governo de 

Nerva, chega a ser cônsul em 97 d.C. e governador da província da Ásia em em 112 d.C., já no 

de Trajano. O desenvolver de suas obras acontece durante o período dos Antoninos, sendo elas: 

Diálogo dos oradores8, Agrícola9, Germânia10,Histórias11 e Anais12. 

No já citado Diálogo dos oradores, inspirado pela forma dialógica de Cícero elabora um 

argumento retórico, discorre a respeito do revigorar das forças após a passagem pelos árduos 

períodos de tirania. “Só agora nos volta o ânimo.[...] Também, no entanto, não me arrependerei 

de, embora com palavra inculta e rude, tercomposto lembrança da escravidão do passado e 

testemunho dos benefícios atuais”13. Nesse fragmento, quando fala acerca da escravidão 

passada se refere ao período do governo dos Flávios, principalmente sob a liderança de 

Domiciano, ao qual atribui a culpa pelo fim da dinastia devido à sua tirania; já ao falar dos 

benefícios atuais se refere especificamente ao governo dos Antoninos, contexto de máxima 

expansão romana, exaltando o período diz-se testemunha desse tempo.  

A Germânia é, por sua vez, a elaboração de um ensaio geo-etnográfico, uma descrição 

minuciosa sobre aregião da Germânia e seus povos. A partir disso “o elogio do povo germânico 

                                                 
8Dialogus de Oratoribus. 
9De vitaIuliiAgricolae. 
10De origine et situ Germanorum. 
11Historiae. 
12Annales. 
13TÁCITO. Diálogo dos oradores. Tradução Agostinho da Silva. Lisboa: Livros Horizonte, 1974, III. 
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se demonstra como recurso retórico para a crítica dos maus costumes romanos” 14.Nessa 

conjuntura, a ideia do mosmaiorum ainda se fazia muito presente na visão do autor; sentindo-

se herdeiro desta, observa que não era mais possível os identificar na sociedade com antes. 

Em 78 d.C. Tácito se casa com a filha do general Júlio Agrícola, homem o qual admira 

muito. Vindo seu sogro a falecer em 93 d.C., a obra intitulada Agrícola é feita em homenagem 

a ele. Vale destacar que essa obra foi escrita só após a morte de Domiciano, pois a extensa e 

bem sucedida atuação de Agrícola no âmbito político e militar da época havia despertado inveja 

no governador de Roma, sendo assim, como apresenta o próprio Tácito, provavelmente antes 

disso não teria sido tolerado a pronunciação em público desse elogio. Em um misto de 

enaltecimento fúnebre, trabalho histórico e panfleto político, Tácito apresenta através da figura 

de seu sogro uma espécie de modelo de comportamento político, já não mais tão focado na 

questão domosmaiorum, mas sim nos valores da moderatio, moderação tal que consolida a ideia 

de harmonia referenciada na concordia. 

São duas as suas obras maisextensas. A primeira é a denominada Histórias, possivelmente 

escrita entre os anos de 104 a 109d.C. Nela encontramos contemplados os reinados de Galba, 

Oto, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano, entre os anos de 69 até 96 d.C. Apesar de acreditar-

se que ao todo seja dividida em doze volumes, desta obra é conhecido apenas os quatro 

primeiros livros e parte do quinto, que correspondem do fim do reinado de Nero aos anos 

iniciais de Vespasiano. 

A obra seguinte é chamada de Anais,composta por volta de 115 e 117 d.C., é a última e 

também a maior de suas obras. Recuando ainda mais no tempo trata do período que vai desde 

o fim do governo de Augusto à abordagem dos quatro imperadores subsequentes, sendo eles 

Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, período entre os anos 14 e 68 d.C. Dividido em dezesseis 

livros, desses encontram-se preservados os do primeiro ao quarto, fragmentos do quinto e do 

sexto, do décimo primeiro ao décimo quinto e parte do décimo sexto. Sendo assim, “dos 

Annales perdemos o final de Tibério, todo o reinado de Calígula, a ascensão de Cláudio e 

também o seu final, a ascensão de Nero e os seus derradeiros momentos” 15. Em geral, a soma 

dos relatos das Histórias e dos Anais sintetizariam, se eles estivessem completos, os principais 

                                                 
14CABECEIRAS, Manuel Rolph. Urbi et orbi, nós e os outros: Romanidade(s), fronteira étnica e a história 

como escrita dos dilemas pátrios. Tese de doutorado. Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia. Departamento de História. Niterói, 2013, p. 193. 
15CABECEIRAS, Manuel Rolph. Urbi et orbi, nós e os outros: Romanidade(s), fronteira étnica e a história 

como escrita dos dilemas pátrios. Tese de doutorado. Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia. Departamento de História. Niterói, 2013, p. 198. 
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acontecimentos de Roma durante parte do período classificado como Alto Império, seria um 

resumo do que foi o primeiro século do Principado. 

 Tácito, participante ativo da vida pública, apresenta-se em suas obras sempre com uma 

notória preocupação em mostrar os conflitos entre os grupos sociais e a instituição legitimada 

através da autoridade do soberano. Em todas as suas obras, independentemente do assunto 

principal abordado, há a análise crítica sobre a conduta moral e política do Principado. Sendo 

assim, apresentando o ideal do princeps, é representante da crítica ao autoritarismo imperial e 

suas formas distópicas de governo. 

A imagem de perfeição reverenciada pelos fascistas é contestada com a descrição 

apresentada neste trabalho, por meio do discurso de Tácito, acerca do governo ideal, seus 

conceitos e suas contradições internas. A Itália de Mussolini sucumbiu em suas pretensões de 

amplo domínio, assim como também foi um dia com a Roma dos imperadores. 

O imperador Augusto tem uma vida extensa (63 a.C.-14 d.C.) e assim governa por mais 

de quarenta anos. Apesar de seu governo não ter sido separadamente descrito, como outros 

governantes, temos o momento de sua morte e sucessão por Tibério, e diversas menções ao 

longo de suas obras. O trecho a seguir, por exemplo, apresenta-nos os momentos que 

precederam a chegada de Augusto, até então ainda César Otaviano, ao posto de imperador:  

Depois de mortos Bruto e Cássio, cessaram as lutas partidárias; Pompeu foi 

oprimido naSicília, Lépido despojado, Antônio morto, e à facção de Júlio 

César só restava um chefe,César Otaviano, que, renunciando ao título de 

triúnviro, e assumindo o consulado,contentou-se depois com o poder 

tribunício, para proteger a plebe, e aliciou com larguezasa soldadesca, com 

distribuição de víveres ao povo, e com a doçura da paz a todos. Emseguida, 

ousando cada vez mais, concentrou em si as magistraturas, as funções 

senatoriaise legislativas, já sem encontrar oposição, porque os mais altivos 

tinham morrido noscombates e proscrições e o resto da nobreza, na proporção 

em que cada qual era maisdisposto à subserviência, se acrescentava com a 

nova ordem de coisas, em honras eriquezas, e preferia a segurança do presente 

aos perigos das antigas convicções. Nem asprovíncias recusaram obedecer, 

desgostosas do governo do Senado e do povo romano,por causa das 

rivalidades dos poderosos e da avareza dos magistrados, contra os quaisnão 

valiam leis, frustradas sempre pela força, pelas intrigas e pelo dinheiro.16 

No decorrer dos primeiros anos do Principado, a aristocracia romana via ainda a 

possibilidade de retorno da res publica, já que com o estabelecimento da figura de um princeps, 

teoricamente detentor da guarda do povo, o senadodeixava de ser o corpo políticamente 

dominante. Possuir o imperiumsignificava possuir a tribunciapotestas, capaz de promulgar 

                                                 
16

TÁCITO. Anales: Libros I-VI. Tradução de José L. Moralejo. Madrid: Editorial Gredos, 1979, livro I, II. 
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qualquer edito tinha como atribuição protegero povo romano. Essa atribuição foi concedida à 

Augusto pelo povo.  

O sucesso da expansão econômica dessa época deve-se à política de anexação e 

de urbanização de novas províncias e territórios já conquistados o que gerou um grande 

desenvolvimento dentro da península e fora dela. Não se pode esquecer porém, que nesse 

período buscava-se a conquista dos territórios que possuíam e possuiriam relevância para o 

Império, o centro do mundo que vale a pena. A longo prazo, a extrema expansão passa a assumir 

dimensões mediterrânicas, desencadeando sérios problemas de administração territorial. 

Por vezes é atribuído àTacito uma visão pessimista dos fatos, já que em certas situações 

apresenta-se cético quanto ao modo de administração do império e ao rumo de Roma frente a 

essas administrações. Em um outro olhar destaca-se porém uma visão realista dos 

acontecimento, que apesar de nem sempre se apresentarem da melhor forma, ele faz questão de 

ressaltar a presença de elementos positivos e possibilidades de mudança.Nos Anais acentua-se 

o fato de Roma já não ser a mesma a medida em que a libertas chegara ao seu fim. É 

porémconsolidado a concordia, ideia de harmonia, e a partir daí, poderia-se entrever a volta da 

libertas ressignificada como moderação pessoal. 

Tácito como um legítimo romano crê no destino imperial de Roma, e vê a importância da 

figura do princeps ideal na manutenção de uma administração estável – ao designar o seberano, 

o autor prefere a utilização do termo princeps ao invés de chama-lo de imperador (imperator), 

conquistas não tem um papel de protagonismo em sua obra, mas muito mais a manutenção 

destas. Para ele o império tem sua máxima representação na figura do próprio princeps e seu 

legado, sendo este simbolizado pela virtus, pela generosidade, pela lei, justiça e pax 

estabelecidas, pela disciplina, pela correta dosagem entre atitudes de clemência e terror, dentre 

outros que assim como faz um pai, ensina a forma correta de ação e comportamento. Essa noção 

de pater patriae, um pai para a pátria, é criada ao longo do desenvolver do império. Se fazia 

então  importante estar a altura da missão, serdigno do imperium, ou seja, possuir a estatura e 

as virtudes necessárias. Um exemplo a ser mencionado seria o governo de Trajano que na visão 

dos romanos se fazia preciso diferenciá-lo dos demais imperadores já que era a personificação 

do bom imperador. O contrário desse governo ideal, o despotismo, é representado pela figura 

dotyrannus,símbolo da soberba, luxúria, crueldade, inércia, e etc, ou seja, a proliferação dos 

maus costumes.  

O princeps, palavra em latim que significa príncipe, o primeiro entre iguais, era o cidadão 

com maior prestígio na sociedade romana, ocupando assim o status social mais alto do Império. 
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A ele cabia a função de governar as províncias senatoriais em conjuntocom os magistrados que 

eram nomeados pelo Senado. Era o único a governar as provínciasimperiais, e comandava o 

supremo exércitoromano. O senado que era antes o principal órgão de direção da Repúblicatem 

sua influência e atribuições reduzidas consideravelmente após o estabelecimento do regime 

imperial. Essa nova divisão de poderconfiou ao imperador um amplo poder pessoal sem 

necessariamente suprimir por completo as instituições pré-existentes. Em relação à transmissão 

do poder imperial a situação não erabem definida, nesse caso se procurava adotar e preparar 

umindivíduo a fim de no posterior a morte obter ele a sucessão do poder – podendo ser um filho 

legítimo ou não. 

A partir dessas considerações, pensando mais especificamente em uma comparação dos 

distintos governos históricos de Augusto e Mussolini ao ideal proposto por Tácito, sabendo que 

Augusto sob essa visão não alcança total correspondência, nos cabe perguntar: seria Mussolini 

um princeps taciteano? 
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CARONTE COMO PERSONIFICAÇÃO DA MORTE 

 

Luis Felipe Figueiredo Leitão* 

 

A figura do barqueiro Caronte compõe o imaginário mitológico da cultura grega na 

antiguidade e é apresentado ao leitor na obra Ilíada do poeta grego Homero. De acordo com 

Frederico Lourenço à edição da Companhia das Letras, os gregos creditavam a Homero, sobre 

quem não há informações sobre sua vida, também a autoria da Odisséia, outra obra de literatura 

épica. Afirma também que, ainda que sua naturalidade seja disputada por sete cidades, a 

tradição antiga o põe como oriundo da região da Jônia, na parte do Egeu oriental. De igual 

forma aos desconhecimentos acerca do autor, incertezas também rodeiam as obras no que se 

refere ao período de criação. Contudo, Lourenço afirma que a maior parte dos estudiosos 

modernos identificam localizam a Ilíada e a Odisséia como escritas entre finais do século VIII 

a.C. e início do século VII a.C.1. 

A obra trata sobre o rapto de Helena, esposa de Menelau, rei da Lacedemônia – ou ainda 

Esparta –, feito por Páris, filho do rei de Tróia, Príamo. A atitude do príncipe troiano impeliu 

uma guerra entre gregos e espartanos. Dentro desse contexto de conflito entre as cidades-

Estados, Homero apresenta um Aquiles ultrajadopelo chefe do exército troiano, Agamêmnon, 

que roubou-lhe Briseida, uma escrava e espólio de guerra de Aquiles. Como resposta ao ultraje, 

ele retira-se da guerra o que provoca duas consequências significativos: o aumento do moral do 

exército troiano ao notar a ausência do herói no campo de batalha; e abre precedente para a 

morte de seu amigo Pátroclo, uma vez que pede à Aquiles para utilizar sua armadura durante 

os combates e termina sendo morto por Heitor, irmão de Páris. 

Lamentando a morte do amigo, Aquiles se entrega ao luto, o que configura o tema do 

canto XXIII da Ilíada. Durante esta fase, ele convoca seus mirmidões para render homenagens 

ao amigo falecido circundando o corpo de Pátroclo por três vezes, montados ao cavalo e com 

choro incutido pela deusa Tétis para então Aquiles lhe oferecer palavras de lamento2. Durante 

esse período de luto e enquanto planejava o funeral de Pátroclo, Aquiles culmina por adormecer 

                                                 
* Pós-graduando em Ensino de História pelo Instituto Pró Minas. 
1HOMERO. Ilíada. Tradução e prefácio Frederico Lourenço. Lisboa, 1950, p. 2. 
2HOMERO. Ilíada, XXIII, v. 1 – 23. 
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na praia onde é visitado pela alma do amigo que lhe pede um sepultamento sem demora para 

que lhe seja permitida a entrada no Hades3. 

Tu dormes, ó Aquiles, e já te esqueceste de mim. 

Enquanto era vivo não me descuraste; só agora que estou morto. 

Sepulta-me depressa, para que eu transponha os portões de Hades. 

À distância me mantêm afastado as almas, fantasmas dos mortos; 

não deixam que a elas eu me junte na outra margem do rio: 

em vão estou a vaguear pela mansão de amplos portões de Hades. 

Dá-me a tua mão, com lágrimas te suplico; pois nunca mais 

voltarei do Hades, após me terdes dado o fogo que me é devido.4 

 

O pedido de Pátroclo funciona como uma afirmação do ritual de passagem da vida para 

a morte, de acordo com os costumes gregos antigos. Também é sensível a ausência da figura 

responsável por dar cabo a esta transição: o barqueiro Caronte. Este fato é explicável pela 

distância temporal existente entre a obra homérica e a criação do mito do barqueiro do mundo 

dos mortos que, segundo Maria Regina Candido, surge aproximadamente no século V a.C., 

assim como Hermes, Perséfone e Dionísio sob o papel de auxiliadores no caminho até o Hades 

e cuja intensão seria minimizar o medo da morte5. Neste sentido, pode-se inferir que o barqueiro 

Caronte emerge como um símbolo para a morte inserido no processo construtivo do que se 

denomina mitologia grega. 

O professor e especialista em mitologia, Junito Brandão, escreve convergindo para com 

o aspecto da temporalidade. Segundo ele, o processo de travessia entre o mundo dos vivos e o 

mundo dos mortos apresenta pouca referência devido à inexistência de referências ao barqueiro, 

uma vez que “Caronte e sua barca aparecem pela primeira vez na segunda metade do séc. V 

a.C., e o óbulo com que se pagava a travessia é citado pela primeira vez na comédia As rãs de 

Aristófanes”6. O historiador Pierre Grimal7 define Caronte como um gênio do mundo infernal 

responsável pela travessia das almas através do Aqueronte para a outra margem do rio dos 

mortos ao preço de um óbolo – pequena moeda grega de baixo valor, correspondente à sexta 

parte da dracma; sinônimo de esmola. Eis o rito funerário antigo grego de velar seus mortos 

preparando-lhes o corpo, rendendo-lhes homenagens e enterrando-os com uma moeda sob a 

língua. 

                                                 
3O termo Hades é referente ao deus do mundo dos mortos, irmão de Zeus e Poseidon, mas também ao próprio 

mundo dos mortos, o seu reino. 
4HOMERO. Ilíada, XXIII, v. 69 – 76. 
5CANDIDO, Maria Regina. A morte como espetáculo nas tragédias gregas. Revista Phoînix/UFRJ. Rio de Janeiro, 

2005, p. 136. 
6 BRANDÃO, Junito de Souza. Dicionário Mítico-Etimológico. Vol. I. Petrópolis, 1997, p. 364. 
7GRIMAL, Pierre. Dicionário da mitologia grega e romana. Rio de Janeiro, 2005, p. 76. 
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Dessa forma, é tanto possível compreender o ritual funerário entre os gregos antigos e a 

função de Caronte quanto é sensível que sua figura se mantinha sob certo grau de obscuridade, 

ainda que seja visto em obras desde a antiguidade até a contemporaneidade. Héctor Fabio 

Martínez, escritor e mestre em estudos ibero-americanos,também fala da função e da imagem 

de Caronte para gregos e etruscos. 

Nas culturas grega e etrusca, Caronte é uma divindade do inferno que tem 

como missão passar os mortos do lago do Estige e do rio Aqueronte. O rio do 

Hades ou do inferno. Esta imagem do barqueiro das trevas vai aparecer pela 

primeira vez no poema épico A Miríade mencionado por Pausanias, em 

seguida nos afrescos do templo de Delfos, mais tarde será retomada por 

Virgílio em A Eneida, por Miguel Angelo no afresco de Juízo Final, e 

finalmente por Dante em A divina comédia8. 

 

Imagem semelhante a esta também é vista no livro La grande festa: Vita rituale e sistemi 

di produzione nelle società tradizionali, do etnólogo e historiador de religiões italianas Vittorio 

Lanternari. Segundo ele, Caronte é um timoneiro infernal que está destinado a transitar pelo rio 

da morte entre a costa e a terra e cuja função é impossível de deixar devido sua configuração 

mítica de arquétipo9. Dessa forma, é possível assumir que Caronte é a imagem ou 

personificação de uma entidade que vem de encontro ao significado essencial da morte, isto é, 

ultrapassando o sentido estrito da finidade da força vital e tocando o processo de transição entre 

o mundo dos vivos e o dos mortos. Neste sentido, os próprios rios por onde Caronte navega 

recebem um significado simbólico que se refere ao percurso para a transição da vida para a 

morte e, consequentemente, a chegada ao Hades. 

Lanternari ainda apresenta um Caronte com um remo e chapéu de marinheiro, pintado 

por Polignoto de Tarso e exposto em um afresco do submundo em Delfos. Opõe-se à criatura 

etrusca, cuja imagem inspira uma figura demoníaca e que inspirará o poeta Virgílio que traz o 

barqueiro com caráter monstruoso e de forma animalesca, o que revela influências da 

escatologia egípcia – que se assemelhava à civilização etrusca10. 

A partir destas leituras, é possível construir a imagem de Caronte a partir de sua aparição 

e função desempenhada na cultura e sociedade gregas. Contudo, pouco se fala sobre a origem 

do barqueiro do mundo dos mortos. O mito sobre a construção de Caronte diz que era filho de 

Nix, a noite, e que tentara roubar a caixa de Pandora a pedido de Hades. Descoberto por Zeus, 

                                                 
8 MARTÍNEZ, Héctor Fabio. El viajero y la Memoria: Unensayo sobre la Literatura de viaje em Colombia. Cali, 

2005, p. 191. Tradução livre. 
9 LANTERNARI, Vittorio. La grande festa: Vita rituale e sistemi di produzione nelle società tradizionali. Bari, 

2004, p. 500. 
10LANTERNARI, Vittorio. La grande festa: Vita rituale e sistemi di produzione nelle società tradizionali. Bari, 

2004, p. 499 – 500. 
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fora banido para a escuridão profunda, Erebus, a fim de cumprir a punição que lhe fora 

determinada: conduzir as almas dos mortos até o reino de Hades pela eternidade. Cumpria a 

tarefa junto com seu irmão Corante, cada qual com um remo e dividiam as moedas e mais 

algumas gorjetas enviadas. Contudo, Corante passou a notar que as gorjetas tornavam-se cada 

vez menores e passou a suspeitar de seu irmão. Investigando-o, descobriu o golpe de Caronte, 

o que os levou ao conflito. Lutaram por meses deixando de lado os espíritos dos mortos que 

ficaram impedidos de seguir ao Hades. O conflito tem fim quando Caronte afoga seu irmão nas 

águas do rio que tornam-se instantaneamente rubras11. 

O A Dictionary of Greekand Roman biography and mythology define Caronte como: 

Um filho de Erebus, o barqueiro idoso e sujo no mundo inferior, que 

transmitiu em seu barco as sombras dos mortos - embora apenas daqueles 

cujos corpos foram enterrados - através dos rios do mundo inferior (Virg. Aen. 

Vi, 295, &c.; Senec. Herc. fur. 764.) Para este serviço, ele foi pago por cada 

sombra com um obulus ou danace, cuja moeda foi colocada na boca de cada 

cadáver antes de seu enterro. Essa noção de Charon parece ser de origem 

tardia, pois não ocorre em nenhum dos primeiros poetas da Grécia. (Paus. X. 

28.§1; Juven iii. 267; Eustath. ad.Hom. p. 1666.) Caronte foi representado no 

afresco de Delfos por Polignoto. [L. S.]12 

 

Do mito originário de Caronte, infere-se alguns aspectos típicos da cultura grega como o 

antropomorfismo e a relação entre os deuses semelhante às que se desenvolvem entre os 

homens. Além disso, vê-se um processo construtivo ativo tanto na figura do barqueiro quanto 

na elaboração da temática da morte. Em outras palavras, a construção do mito acompanha 

intimamente o processo de construção da própria sociedade grega.  

Sendo assim, infere-se que a figura de Caronte emerge de uma demanda cultural dentro 

da esfera religiosa e que vai se transformando em consonância com a própria cultura grega, sob 

influência do tempo e do contato com outras culturas. Nesse sentido, Maria Regina Cândido 

resume este processo de forma que: 

Se considerarmos que os mitos e ritos relacionados à morte fazem muito mais 

do que organizar sincronicamente o conjunto social de Atenas, podemos 

argumentar que, através deles, apreendemos as mudanças e inovações 

presentes na sociedade dos atenienses. Além de a figura do morto ser 

representada na sua frontalidade nos lécitos de fundo branco, encontramos o 

barqueiro Caronte, personagem mítico ausente na poesia de Homero, o que 

nos leva a argumentar a possibilidade de Caronte ser uma construção tardia, 

cuja existência restringia-se ao Hades. A indumentária de Caronte nos leva a 

                                                 
11RONCONI, Zain. Guerreiros do Tesouro: o sétimo guardião. São Paulo, 2016, p. 113 – 115. 

12SMITH, William. A dictionary of Greekand Roman biography and mythology. Londres, 1880, p. 689. 

Tradução livre. 
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imaginar que um segmento social emergente busca construir a sua jornada 

para o Hades sob uma outra orientação, ou seja, uma nova maneira de usar os 

símbolos referentes à morte, agora muito mais próximos ao cidadão comum 

que circulava no meio urbano13. 

 

Aos gregos antigos era fundamental o trato adequado ao corpo sem vida como uma 

demonstração de respeito ao falecido e como garantia de entrada da alma no Hades, cumprindo 

assim o post mortem. Sob esse aspecto cultural justifica-se o pedido de Pátroclo ao amigo 

Aquiles e o funeral preparado com honras ao falecido sob risco de condená-lo a vagar cem anos, 

o que também se comprova nas palavras do próprio Pátroclo. 

De acordo com Mariana Zanchetta Otaviano, “o fenômeno da morte entre os gregos 

antigos envolve uma série de rituais que perfazem, em seu todo, a maneira como eles entendiam 

a morte e, por consequência, a vida”. Dessa maneira, o corpo era lavado e untado em óleos para 

que se seguisse ao momento em que seria velado pelos íntimos no interior da residência do 

próprio morto. Após o tempo desta cerimônia e todos os eventos menores que lhe faziam parte, 

o corpo era levado em cortejo até o local destinado ao sepultamento – que podia ser enterrado 

ou cremado, neste último caso, as cinzas eram recolhidas em um pano de linho e enterradas em 

seguida14. 

Neste sentido, Thomas Bulfinch em seu O Livro de Ouro da Mitologia: histórias de 

deuses e heróis, traz às luzes o diálogo entre Enéias e Caronte acerca da entrada daquele no 

Hades. 

Dirigiram-se, então, ao negro rio, o Cócito, onde encontraram o barqueiro 

Caronte, velho e esquálido, mas forte e vigoroso, que recebia em seu barco 

passageiros de todas as espécies, heróis magnânimos, jovens e virgens, tão 

numerosos quanto as folhas no outono ou os bandos de aves que voam para o 

sul quando se aproxima o inverno. Todos se aglomeravam para passar, 

ansiosos por chegarem à margem oposta. O severo barqueiro, contudo, 

somente levava aqueles que escolhia, empurrando os restantes para trás. 

Espantado com o que via, Enéias perguntou à Sibila: 
— Qual é o motivo dessa discriminação? 
— Aqueles que são acolhidos a bordo do barco são as almas dos que 

receberam os devidos ritos fúnebres; os espíritos dos outros, que ficaram 

insepultos, não podem passar o rio, mas vagueiam cem anos abaixo e acima 

de sua margem, até que finalmente sejam levados15. 

 

                                                 
13CANDIDO, Maria Regina. A morte como espetáculo nas tragédias gregas. Revista Phoînix/UFRJ. 2005, p. 135 
14OTAVIANO, Mariana Zanchetta. O Fenômeno da Morte na Grécia Antiga. Disponível 

em:  http://www.abhr.org.br/wp-content/uploads/2013/09/1.-O-Fen%C3%B4meno-da-Morte-na-
Gr%C3%A9cia-Antiga.htm. Acesso em 03/08/2017. 
15BULFINCH, Thomas. O Livro de Ouro da Mitologia: histórias de deuses e heróis. Rio de Janeiro, 2002, p. 318. 

http://www.abhr.org.br/wp-content/uploads/2013/09/1.-O-Fen%C3%B4meno-da-Morte-na-Gr%C3%A9cia-Antiga.htm
http://www.abhr.org.br/wp-content/uploads/2013/09/1.-O-Fen%C3%B4meno-da-Morte-na-Gr%C3%A9cia-Antiga.htm
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Dessa forma, assume-se Caronte como a própria morte, no que se refere ao processo 

transitório entre a vida e a morte, tendo em vista o papel do barqueiro em atravessar as almas 

dos mortos, ou seja, valendo-se, também, do simbolismo associado ao barqueiro. Em outras 

palavras, tem-se a morte enquanto processo transitório tomando a forma de um barqueiro. A 

forma de Caronte. Enquanto velho, tem-se a morte tão antiga quanto a vida; enquanto forte, 

tem-se a dificuldade em burlá-la; enquanto violenta, tem-se a incapacidade de fugir ao seu 

toque. Quanto ao óbulo, Junito Brandão explica seu significado ressaltando o simbolismo 

contido na moeda: meio de troca. Contudo, Brandão amplia a análise quanto ao simbolismo 

contido nesse objeto explicando sua relação com a alma, o que estabelece uma relação mais 

íntima com o contexto de transição entre o mundo dos vivos e dos mortos e o pagamento 

necessário a Caronte para que se complete o caminho ao Hades. 

Em certas épocas se colocava na boca do morto uma moeda, óbolo destinado 

a pagar ao barqueiro Caronte, para atravessar a alma pelos quatro rios 

infernais. Essa idéia de pagamento da passagem, diga-se logo, não é um 

simples mecanismo da imaginação popular. Toda moeda é um símbolo: 

representa o valor pelo qual o objeto é trocado. Mas, além de seu valor próprio 

de dinheiro, de símbolo de troca (...). Além do mais, a moeda, em grego 

nómisma, é o símbolo da imagem da alma, porque esta traz impressa a marca 

de Deus, como a moeda o traz do soberano, segundo opina Angelus Silesius. 

A moeda chinesa, denominada "sapeca", é um círculo com um furo quadrado 

no centro; vê-se aí claramente a coniunctio oppositorum: a conjunção do Céu 

(redondo) e da Terra (quadrada), o animus e a anima, formando uma 

totalidade16. 

 

Valendo-se de uma abordagem psicológica, tem-se que, de acordo com Denise Stefanoni 

Combinato e Marcos de Souza Queiroz, “a morte apresenta-se como um fenômeno impregnado 

de valores e significados dependentes do contexto sociocultural e histórico em que se 

manifesta”17. Sendo assim, enquanto o mito cumpre o papel de explicar o que o homem não é 

capaz de entender por meios empíricos desempenhando também um papel social. Portanto, é 

possível assumir que o barqueiro Caronte vai de encontro às necessidades de compreensão e 

elaboração individual e coletiva do fenômeno da morte, uma vez que para os gregos alma e 

corpo constituíam esferas separadas. 

No mundo homérico 700 a.C. acreditava-se numa alma separada do corpo. 

Uma alma que abandonava o corpo na hora da morte em direção ao Hades. 

Para eles a máxima expressão de vida era quando alma e corpo estavam 

unidos, dirigindo todas as atividades. Tal situação os levaria a ser como um 

                                                 
16 BRANDÃO, Junito. Mitologia Grega Vol.1. Petrópolis, 1986, p. 316. 
17 COMBINATO, Denise Stefanoni; QUEIROZ, Marcos de Souza. Morte: uma visão psicossocial. Estudos de 

Psicologia. Natal, 2006, p. 209. 
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deus na terra e a ter gosto pela vida. Mas esta explicação não esclarecia como 

o homem era dotado de sentimentos, desejos e pensamentos.18 

 

Portanto, conclui-se que, dentro da cultura antiga grega, o barqueiro Caronte personifica 

o processo transitório da morte ao passo que o pagamento que lhe é devido configura a 

objetificação dos ritos fúnebres.  

                                                 
18 GOMES, William B. A psicologia na Grécia Antiga I: os pré-socráticos. Disponível em: 

http://www.fafich.ufmg.br/cogvila/dischistoria/Gomes2.pdf, p. 10. Acesso em 30/07/2017.  

http://www.fafich.ufmg.br/cogvila/dischistoria/Gomes2.pdf
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PLATÃO E ARISTÓTELES HISTORIADORES 

 

Mateus Mello Araujo da Silva1 

 

A Filosofia como disciplina obrigatória nas graduações de História (licenciatura ou 

bacharelado) divide os currículos das universidades públicas federais e estaduais. Há exemplos 

tanto de sua inserção quanto de sua negligência. A mesma discussão pode ser estendida de 

forma ainda mais dramática para os ensinos de Filosofia e História no Ensino Médio, que 

passaram por uma série de revezes e reestruturações durante a controversa construção da Base 

Nacional Comum Curricular. 

Também no meio acadêmico, que diante da extrema fragmentação dos saberes e das 

ciências clamou pela interdisciplinaridade, essa relação entre o ensino das duas disciplinas é 

problemática. Certamente a simples inserção da disciplina obrigatória de Filosofia nas grades 

curriculares não sana os problemas colocados pela relação entre as duas disciplinas no mundo 

acadêmico. Mas sua negligência é sintomática de uma ruptura que parece para nós tão natural 

que muitas vezes não nos questionamos se as obras e vidas dos filósofos são documentos 

importantes para se compreender o período em que os mesmos viveram. 

A presente comunicação não pretende dar conta da História da Filosofia 

(sintomaticamente ensinada em cursos de Filosofia, e não de História) ou da Filosofia da 

História. Aqui partiremos do ponto de vista do ofício do historiador, porém com o uso de obras 

filosóficas como documentação. Jamais subjugando a Filosofia à História, mas trabalhando-a 

através de nossa perspectiva. 

Para efetuar esse primeiro passo, precisamos romper com a sacralização dos textos 

filosóficos. Ainda mais quando tratamos da Antiguidade grega, nomes como Platão ou 

Aristóteles nos parecem distantes, tratando dos temas mais díspares e etéreos do que a História 

exigiria. Também persiste no nosso imaginário a imagem de que o filósofo seria um indivíduo 

em sua concepção mais radical, colocado além de seu tempo e cultura. Certamente as 

colocações feitas acima podem parecer óbvias para o historiador na contemporaneidade: 

                                                 
*Bolsista de Iniciação Científica pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC-UFF 

(2014-2016). Membro do Núcleo de Estudos de Representações e de Imagens da Antiguidade (NEREIDA-UFF). 
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nenhum texto é impossível de ser situado historicamente (caso a datação o permita) e nenhum 

homem está desconexo de seu tempo.  

Antes disso, devemos ressaltar que não adotaremos uma visão radicalmente inversa à 

individualidade, que retira os homens do passado de seu próprio tempo. Sendo assim, não 

propomos um holismo que esmaga o indivíduo sob uma massa caracterizada de “civilização” 

ou “mentalidade”. Entendemos que o indivíduo possui agência na sociedade, mas essa é 

limitada pelo seu contexto, embora sem ser totalmente definida pelas estruturas econômicas, 

sociais, políticas ou culturais. Para a presente comunicação, cuja limitação estrutural (seu tempo 

e número de páginas máximos) coloca limites à agência individual do presente comunicador, 

basta a menção de nosso uso da teoria da estruturação proposta por Anthony Giddens, que busca 

exatamente resolver essa relação entre indivíduo e estrutura em termos de maior equilíbrio entre 

ambas2. 

Com isso, analisaremos o caso específico das representações dos monarcas persas em 

quatroautores gregos do período clássico. Dois deles estão no campo da Filosofia, um no Teatro 

e o último na História3. Todas essas representações devem ser inclusas no contexto após as 

invasões dos monarcas persas Xerxes e Dario na Hélade no princípio do século V a.C. Esse 

período foi de crescimento da hegemonia ateniense no mar Egeu e a formação da Liga de Delos, 

por meio da qual Atenas contruiu seu imperialismo sobre as demais poleis. Porém, apesar de 

terem saído vitoriosos de ambas as tentativas de conquista do Império Persa, o medo da ameaça 

persa era constante. O império asiático ainda permanecia e ficaria até sua conquista por 

Alexandre III da Macedônia.  

A memória das invasões persas era mobilizada de numerosas formas no imaginário 

helênico. Uma delas é através da tragédia. Aquela que trata de forma mais clara desse tema é a 

tragédia de Ésquilo, Os Persas, apresentada no festival das Grande Dionísias de 472 a.C. Essa 

tragédia é singular tanto por narrar um episódio histórico, a invasão de Xerxes à Hélade, quanto 

por ter entre seus personagens apenas persas. Seu autor não só teria presenciado as guerras, mas 

                                                 
2 GIDDENS, Anthony. A constituição da sociedade. São Paulo, 2009. 
3 As traduções utilizadas serão: ARISTÓTELES. Política. Tradução de Pedro ConstantinTolens. Editora Martin 

Claret Ltda.: São Paulo, 2001; ARISTÓTELES. Retórica. Tradução de Manuel Alexandre Júnior, Paulo 

Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. Editora WMF Martins Fontes: São Paulo, 2012; ÉSQUILO. Os 

Persas. Tradução de Trajano Vieira. Perspectiva: São Paulo, 2013; HERÔDOTOS. História. Tradução de Mário 

da Gama Kury. Editora da Universidade de Brasília: Brasília, 1988; PLATÃO. As Leis, ou da legislação e 

Epinomis. Tradução de Edson Bini. EDIPRO: Bauru, 2010. Devido à dificuldade advinda de algumas dessas 

traduções, fizemos uso frequente dos textos no idioma original, grego antigo, para tratarmos das passagens 

consideradas mais relevantes aos nossos interesses. Para tal, foram utilizados os acervos da biblioteca digital 

Perseus e o Thesaurus Linguae Graecae (TLG), por meio do software Diogenes.  
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também teria lutado nela no lado ateniense. Já o contexto de produção da tragédia é o do 

crescimento da hegemonia ateniense, acompanhado do medo de outra invasão persa. 

Na passagem específica a ser analisada, a rainha Atossa, mãe de Xerxes e viúva de Dario, 

invoca o espírito do monarca morto diante das notícias trazidas por um mensageiro do desastre 

que se abateu sobre a expedição militar de Xerxes. O fantasma de Dario então profere a seguinte 

sentença: 

Se eu estiver correto, Xerxes perde muitos 

peões, fiado no exagero de ambições. 

Estão onde Asopo irriga a pradaria  

em suas estrias, fonte de riqueza beócia,  

local em que o pináculo do horror espera-os,  

pela soberba da húbris, por seu plano ateu, 

pois, sem pudor, pilharam na invasão à Grécia 

estátuas dos eternos, incendiando templos, 

altares devastando e edifícios sacros 

sem sustentáculo, ao léu, desmoronando. 

Serão punidos pela ação equivocada 

e mais hão de sofrer, pois não é calculável 

o que limita a dor: quimera que exaspera. 

A libação sanguijorranteenrubrará 

a terra de Plateia sob a lança dórica. 

Silentes pilhas cadavéricas indicam  

aos olhos pósteros que o ser humano não  

deve nutrir de pretensão o pensamento: 

a espiga da ruína frutifica se 

aflora desmedida, e a messe é o lamento.4  

 

Durante toda essa obra de Ésquilo, a palavra hybris (desmedida) ocorre em duas ocasiões. 

Ambas estão presentes nessa passagem. A primeira, ὕβρεως, é mantida pelo tradutor por húbris, 

já a segunda, ὕβρις, é colocada como desmedida. Todas caracterizam as atitudes de Xerxes. 

Mas não são só essas palavras que caracterizam o filho de Dario e seus atos, mas também seu 

plano ser ateu (κἀθέων). Esse adjetivo é caracterizado pela palavra deus (θέων) precedida do α 

de negação, sendo um plano ausente de consideração pelos deuses. Dario é duro na 

caracterização de Xerxes. 

Sendo assim, Dario se coloca como conselheiro dos vivos, especialmente do filho que o 

sucedeu no trono persa. O fantasma critica a desmedida e impiedade de seu filho, opostos aos 

valores caros ao discurso moralizante dos helenos, como a temperança e a piedade. Dario acaba 

se tornando um exemplo de temperança por oposição a seu filho. A construção que Ésquilo faz 

                                                 
4 Os Persas, 803-822 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fbrews&la=greek&can=u%28%2Fbrews0&prior=paqei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fbris&la=greek&can=u%28%2Fbris0&prior=fronei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%29qe%2Fwn&la=greek&can=ka%29qe%2Fwn0&prior=a)/poina
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dos monarcas persas valoriza Dario em detrimento de Xerxes, ignorando a invasão que o 

próprio Dario fez antes de seu filho. 

Essa visão de Xerxes em oposição a Dario torna ainda mais complexa aquela expressa 

por Edith Hall, para quem a tragédia de Ésquilo “é o primeiro testemunho para a absoluta 

polarização no pensamento grego de Heleno e bárbaro”5. Por sua vez, a narrativa de Ésquilo 

está mais acorde com a interpretação de Paulo Ângelo Meneses Sousa, para quem são   

“dissociados valores, princípios e fundamentos ideológicos do poder monárquico”6. Com isso, 

a representação esperada da tirania bárbara abre espaço para uma monarquia virtuosa e outra 

viciosa entre os monarcas persas. 

Já outra narrativa construída pelos helenos sobre os monarcas persas é a de Heródoto. 

Colocado como pai da História ou da mentira ao longo dos milênios, o autor da História narra 

ao longo de nove livros as Guerras Greco-Pérsicas. Em meio a essa narrativa, o autor faz 

valiosas descrições de povos e seus costumes. Nascido na cidade grega de Halicarnasso, na 

Ásia Menor, ainda sob o domínio persa, Heródoto viveu o período de hegemonia ateniense 

entre as Guerras Greco-Pérsicas e a Guerra do Peloponeso. 

A narrativa da chegada de Xerxes à Europa contém uma passagem em que o monarca 

ordena que seja construída uma ponte de navios sobre o estreito do Helesponto, que separa os 

continentes europeu e asiático. Durante a construção, uma tempestade destrói a ponte durante 

a primeira tentativa de sua construção. Então a atitude de Xerxes é: 

Informado desse fato, Xerxes, furioso, mandou castigar o Heléspontos 

com trezentas chicotadas e lançar no mar um par de travões. Ouvi dizer 

até que ele tinha mandado juntamente com os executores dessas ordens 

pessoas incumbidas de marcar o Heléspontos com um ferro em brasa. 

É certo, porém, que ele ordenou os encarregados de açoitá-lo que 

cumprissem as suas ordens pronunciando as seguintes palavras bárbaras 

e arrogantes: “Água amarga! Nosso senhor te inflige este castigo porque 

ofendeste sem ter sofrido da parte dele ofensa alguma. O rei Xerxes te 

atravessará, queiras ou não. É muito justo que nenhum homem te 

ofereça qualquer sacrifício, pois és apenas um rio turvo e salobro.” Ele 

mandou punir o mar dessa maneira e decapitar os dirigentes da 

construção das pontes sobre o Heléspontos.7  
 

Novamente Xerxes é representado como um monarca desmedido, ímpio e reprovável. A 

caracterização de suas palavras é clara: bárbaras (βάρβαρά) e arrogantes (ἀτάσθαλα). Sua 

atitude de submeter o estreito como um escravo ou animal também é expressa através das 

                                                 
5 HALL, Edith. InventingtheBarbarian: Greek Self-DefinitionthroughTragedy. Oxford, 2004, p. 57. 
6 SOUSA, Paulo Ângelo de Meneses. O Debate Persa em Heródoto. Teresina, 2010, p. 91. 
7 HistóriaVII, 35 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ba%2Frbara%2F&la=greek&can=ba%2Frbara%2F0&prior=le/gein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ta%2Fsqala&la=greek&can=a%29ta%2Fsqala0&prior=kai/
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ferramentas utilizadas: chicotes (μάστιγι), travões (ζεῦγος) e ferro em brasa (στιγέας). Para 

completar, Xerxes nega a divindade do estreito, rejeitando que algum homem possa honrar seu 

status divino com sacrifícios, e ordena a atitude violenta de mandar decapitar os responsáveis 

pela construção. O monarca culpa o próprio estreito por esse revés, mas ainda assim pune seus 

súditos por isso. Essa representação negativa de Xerxes está em consonância com aquela feita 

por Ésquilo. 

Mas quanto a seu pai, Dario? Heródoto narra a construção da ponte de barcos por Dario 

na mesma localidade (História IV, 83-89). Essa ponte também representa um projeto 

expansionista bárbaro, mas a punição à desmedida de Dario não vem pela destruição da ponte 

no Helesponto. Sua punição vem posteriormente, da destruição de grande parte da frota persa 

na encosta do monte Atos, uma montanha situada na extremidade de uma península na 

Calcídica: 

Depois ela [frota persa] arpou de Ácantos para contornar o monte Atos. 

Mas enquanto fazia essa volta ela foi surpreendida por rajadas violentas 

do vento norte, contra as quais não havia refúgio algum; esse vento 

fustigou a frota com extrema violência e lançou grande quantidade de 

naus contra o Atos. Segundo se diz, foram destruídas cerca de trezenas 

naus e pereceram mais de vinte mil homens naquela ocasião; uns 

pereceram devorados por monstros marinhos abundantes nesse trecho 

do mar em volta do Atos, e outros arremessados contra os rochedos; 

outros não sabiam nadar e morreram por isso, e outros morreram de 

frio.8  
 

 Assim como Xerxes, Dario também comete o ato desmedido de querer conquistar a 

Hélade. Ambos são punidos pelo próprio mar ou pelas armas dos helenos, Dario em Maratona 

e Xerxes em Salamina e Plateia. Em Heródoto, a representação da monarquia persa aparenta 

ser mais uniforme. Os dois monarcas em questão seriam desmedidos, como se tal atitude fosse 

natural de um monarca persa. A ruptura em relação a representação dos monarcas persas não 

está na representação de Xerxes, negativa para ambos, mas em Dario. O primeiro rei persa a 

invadir a Hélade é o ponto de ruptura entre ambos os autores. 

Essa representação dos bárbaros como um conjunto estereotipado em oposição aos 

helenos é característica da auto-definição posicional descrita por Jonathan Hall. Para o autor, 

essa construção do bárbaro, como oposição e alteridade dos helenos se dá “estabelecendo  

umaimagem estereotipada, generalizada do bárbaro exótico, excessivo e ininteligível”9. Jean-

                                                 
8 História VI, 44 
9 HALL, Jonathan M. Ethnicidentity in Greekantiquity. Cambridge, 2004, p. 47. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%2Fstigi&la=greek&can=ma%2Fstigi0&prior=e)pike/sqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=zeu%3Dgos&la=greek&can=zeu%3Dgos0&prior=pede/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=stige%2Fas&la=greek&can=stige%2Fas0&prior=kai/
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Nicolas Corvisier, também apresenta essa visão acerca da representação dos monarcas persas 

como uma unidade de monarcas desmedidos no imaginário helênico: 

Constatamos entre os gregos um medo instintivo de modificar a ordem 

estabelecida do cosmos. Ele não exclui o mundo marinho. Os Bárbaros, 

certamente, se arriscam... não sem consequências. Assim faz Dario, que 

constrói uma ponte de navios sobre o Bósforo: a punição veio 

inevitavelmente e sua frota sofre com a tempestade nas cotas do Atos. 

Mesma insolência de Xerxes: não somente ele faz um canal para cruzar 

o Atos para evitar a desventura sofrida por seu predecessor, mas ele faz 

flagelar o mar e joga nele travões pois ele rompeu sua ponte. Esse foi 

um ato manifesto de hybris, aquela desmedida própria dos tiranos10. 

  

Seguindo adiante na análise da documentação antiga, entramos no campo da Filosofia. A 

primeira análise será de uma pequena série de passagens d’As Leis de Platão. O filósofo viveu 

em um período conturbado em Atenas. Nasceu durante os anos finais da Guerra do Peloponeso, 

vendo a derrocada ateniense, o crescimento de Esparta e a instalação do governo dos Trinta 

Tiranos. Mesmo depois da retomada da democracia em Atenas, a vida de Platão sofreu outro 

revés. Após ser reinstaurado, o regime democrático condenou seu mestre, Sócrates, à pena de 

morte. Posteriormente ele fundaria a Academia. 

Nesse diálogo, o mais extenso do corpus platônico, três personagens discutem acerca de 

numerosos temas: um ateniense não nomeado, o espartano Megilo e o cretense Clínias.As 

passagens analisadas estão concentradas entre as seções 694a e 696a, nas quais é feita 

umaexposição sobre o regime monárquico persa e seus respectivos monarcas pelo personagem 

ateniense. O primeiro a ser citado é o fundador do Império Persa Aquemênida, Ciro: “Então, 

escutemos. Quando os persas, sob o comando de Ciro, sustentaram o devido equilíbrio entre a 

escravidão e a liberdade, eles se tornaram, em primeiro lugar, livres eles próprios e segundo 

senhores de muitos outros” (As Leis, 694a). 

Ciro é louvado por sua capacidade de balancear a capacidade de submissão dos súditos 

(ἄλλωνπολλῶν δεσπόται), tal como escravos, e a liberdade (ἐλεύθεροι) em seu reino.  Apesar 

de ainda manter um caráter dominador, sua capacidade de manter certo grau de liberdade para 

seu povo o faz ser louvável até mesmo pelos helenos. A monarquia persa é representada, pelo 

menos sob o reinado de seu fundador, como capaz de garantir a liberdade, em contradição com 

a representação dos persasque Heródoto apontaria, cujo foco é na maior parte das vezes 

negativo. Mas a monarquia persa não é imune a maus governantes: “Como explicar então que 

                                                 
10CORVISIER, Jean-Nicolas. Les Grecs et la Mer. Paris, 2008, p. 370-371. 
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tenham sido arruinadas no reinado de Cambises e quase restauradas novamente sob o governo 

de Dario?” (As Leis, 694c). 

Uma quebra é estabelecida entre os reinados dos monarcas persas. Enquanto Ciro foi um 

bom monarca, seu filho, Cambises, arruinou (ἀπώλετο) seu legado. Após o breve e desastroso 

reinado de Cambises, vem Dario. Dario, apesar de se colocar como pertencente à mesma 

dinastia por meio de sua ancestralidade, não é descendente de Ciro nem de Cambises. Por sua 

vez, Dario foi capaz de reconstruir (ἐσώθη) aquilo que Ciro havia erguido e Cambises destruído. 

Para isso, o ateniense d’As Leis oferece um motivo: 

É provável que [Ciro] tenha passado toda sua vida desde a meninice em 

expedições militares, deixando que as mulheres educassem seus filhos, 

e essas mulheres os educaram desde a mais tenra infância como se já 

tivessem alcançado a plenitude da felicidade, como se nada mais lhes 

faltasse em bem-aventurança; e tratando-os como os favoritos do céu e 

à força de impedir que qualquer um lhes causasse a mais ínfima 

contrariedade e forçando a todos a louvar cada um cada uma de suas 

palavras e ações, fizeram deles o que eram.11 

  

Algo parecido é dito sobre Dario: “Dario não era um filho de rei nem foi educado na 

frouxidão” (As Leis, 695c).Ambos os monarcas possuiriam suas qualidades devido à sua criação 

dura e militarizada, em um ambiente viril. Já a educação feita em espaço doméstico seria 

efeminada, criando problemas à um futuro monarca. A frouxidão de Xerxes e Cambises, 

colocada como contraponto a Ciro e Dario, é posta pela palavra διατρυφάω, que não é só a 

palavra τρυφάω (viver de forma suave, luxuriosa e suntuosamente), como é sua forma 

fortificada pelo prefixo δια-. O autor, por meio do personagem ateniense, buscar reforçar a 

percepção da vida frouxa dos filhos de monarcas poderosos.  

As virtudes e vícios dos bárbaros, por meio de sua temperança ou desmedida não 

poderiam ser creditadas à sua natureza não-helena. Seus desvios eram causados por sua 

formação. Dessa linha de pensamento, pode-se desenvolver o argumento de que um grego 

também poderia possuir as mesmas falhas caso fosse educado em ambientes “negativos”. Desse 

modo, a desmedida e a tirania não seriam características exclusivas dos bárbaros, assim como 

as virtudes não seriam monopólio dos helenos. 

Desenvolvendo seu argumento através da linha sucessória persa, o ateniense chega à 

Xerxes: 

Dario foi sucedido por Xerxes, que também foi educado segundo a 

frouxidão da casa real; “Ó Dario,...” – pois assim é como se poderia 

com justeza dirigir-se ao pai – “... como entender que ignoraste o erro 

                                                 
11 As Leis, 694d. 
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grosseiro de Ciro e fizeste com que Xerxes fosse educado exatamente 

nos mesmo hábitos de vida em que Ciro fizera educar Cambises?” E 

Xerxes, sendo o produto da mesma educação, acabou por reproduzir 

quase as mesmas desgraças de Cambises12 

  

 O quarto monarca completa o ciclo. Ciro foi um bom monarca, ao contrário de 

Cambises. Após Cambises veio Dario, um rei louvável, diferente de seu filho. O paralelo é claro 

(ἐθρέψω δὲΞέρξην ἐν τοῖς αὐτοῖς ἤθεσιν ἐν οἷσπερ Κῦρος Καμβύσην’). O modelo de bom pai 

e mau filho se repete entre os quatro monarcas persas. Todavia o que interessa em nossa análise 

é a possibilidade dos persas de terem bons monarcas, aproximando a concepção de Platão à de 

Ésquilo. Ambos colocam Dario como um bom exemplo e Xerxes como um contraexemplo.  

Por fim, analisaremos duas passagens de duas obras de Aristóteles. Esse autor é o mais 

tardio daqueles analisados. O fundador do Liceu viveu já no período da crise da hegemonia 

políade na Hélade. Depois das hegemonias ateniense, espartana e tebana, o poder dos reis da 

Macedônia começava a se tornar um desafio à independência das poleis. 

O primeiro caso é retirado da Retórica, no momento em que Aristóteles exemplifica 

aquilo que ele coloca como a ferramenta retórica do uso de exemplos históricos: 

Falar de fatos passados consistiria, por exemplo, em alguém dizer que 

era preciso fazer preparativos contra o rei da Pérsia não permitindo que 

dominasse o Egito, porque já anteriormente Dario evitara atravessar a 

Grécia sem antes ter tomado o Egito, e que só depois de o ter tomado é 

que passou à Grécia; e que, por seu turno, Xerxes também não atacou a 

Grécia sem antes ter tomado o Egito, e que só depois de o ter submetido 

é que se dirigiu para a Grécia. Assim, se o rei tomar o Egito, passará à 

Grécia; por isso, não se deve consentir que o submeta13.  

 

O autor, diferente dos demais, não coloca um juízo de valor explícito. Porém isso não 

impede de analisar a passagem como uma visão de continuidade entre os monarcas persas. 

Inicialmente, Aristóteles não identifica o monarca com os persas, mas o faz somente através da 

palavra βασιλέα. Essa palavra se refere ao rei, não especificamente a um rei bárbaro, mas a 

qualquer rei heleno ou não. Não há, no primeiro momento, diferenciação entre os monarcas 

persas, colocados sobre o termo genérico de rei. Somente há referências de que está tratando 

dos monarcas persas quando trata Dario pelo seu nome (Δαρεῖος). 

Mesmo quando trata individualmente dos monarcas persas, Aristóteles o faz para 

novamente coloca-los sob o mesmo modelo de continuidade. Aquilo que aconteceu com Dario, 

aconteceu com Xerxes e acontecerá com qualquer outro monarca persa. Aqui não há uma 

                                                 
12 As Leis, 695d – 695e 
13 Retórica, 1393a- 1393b 
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ruptura, mesmo que ainda não esteja tratando de aspectos morais, como nas obras de Platão e 

Ésquilo. Porém, o juízo feito com relação ao sistema político persa está presente em outra obra 

de Aristóteles, Política: 

Há um outro tipo de monarquia aqui que é comum entre os povos 

bárbaros, que lembra a tirania, com a diferença que esta é governada 

conforme a lei e são hereditárias. Os bárbaros têm um temperamento 

mais servil que os helenos, e os asiáticos um temperamento mais servil 

que o dos europeus e não se rebelam contra o poder despótico.14   

 

O julgamento é claro: bárbaros são servis (δουλικώτεροι) e os helenos não. Porém outra 

forma de se caracterizar os bárbaros, segundo o texto em grego é como escravos. Há sete 

recorrências do termo δουλικός na Política. A primeira e uma das mais importantes está na 

comparação feita entre o governo doméstico, principalmente sobre escravos, e a monarquia 

(Política 1.1255b). Isso explicaria em parte seu tipo de governo monárquico. Além do 

julgamento de valor diante dos bárbaros submissos como escravos a um senhor, Aristóteles 

coloca esse regime político sob uma mesma medida. Não são admitidas variações dentro dessa 

conceituação dos regimes políticos. Não há espaço para a agência dos bons e maus monarcas 

na conceituação dessas monarquias, pois todas estão sob um mesmo modelo de domínio sobre 

súditos naturalmente submissos. 

Essa categorização apaga tanto os monarcas bárbaros como indivíduos que os mesmos 

são tratados novamente de forma indistinta (ὁ δὲ Περσῶν βασιλεὺς): “O rei dos persas oprimia 

repetidamente os medas, babilônios e outras nações que tinham ainda o espírito imbuído da 

grandeza de seu passado” (Política, 3.1284b). A referência, apesar de já qualificar o monarca 

como persa, utiliza do mesmo expediente da Retórica ao não distinguir os monarcas persas 

entre si. Dessa forma, Aristóteles estaria muito mais próximo de Heródoto. Ambos colocam 

certa continuidade nas ações dos monarcas persas, embora Heródoto não o faça de forma tão 

radical ao ponto de apagar qualquer individualidade de Dario ou Xerxes na sua narrativa. 

Por fim, podemos concluir que as ideias expressas por dois filósofos da Antiguidade 

clássica, Platão e Aristóteles, estão inseridas profundamente no imaginário grego do período. 

Esse imaginário contém duas representações concorrentes sobre os reis da Pérsia: a sucessão 

de bons e maus monarcas, que dão muito maior espaço à agência individual dos mesmos, ou 

certa homogeneidade entre os monarcas bárbaros, dado que os mesmos não poderiam fugir à 

natureza bárbara e despótica de seu regime. A primeira forma de representação abarca as visões 

de Ésquilo e Platão, já a segunda Heródoto e Aristóteles. 

                                                 
14 Política, 3.1285a 
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Apesar de serem justamente reconhecidos pelos grandes filósofos que foram, capazes de 

pensar de forma muitas vezes novas para seus contemporâneos, os filósofos não podem ser 

desconectados de seu tempo e do imaginário que estavam inseridos. Reconhecer esses dados 

não é nenhum demérito para suas obras caso alteremos nossas concepções fortemente 

individualistas e singularizantes de filósofo, pensador ou intelectual. Pois um pensador não é 

aquele que está alheio ou à frente de seu tempo. Ele é um indivíduo atuante em seu contexto, 

capaz de criar o novo a partir de onde está inserido. 
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O HUMANO E O INUMANO: OS AUTÔMATOS NO MUNDO ANTIGO 

GREGO 

 

Raphael Matheus de Morais Ribeiro1 

 

INTRODUÇÃO 

A palavra “autômato” tem no vocabulário grego o sentido de ação ou movimento pela 

própria vontade de uma pessoa ou objeto. Partindo desse preceito, este estudo tem como 

principal proposta buscar na antiguidade grega a existência e as implicações desses “seres”, que 

não são humanos ou sobrenaturais, dotados de vontade própria no contexto da literatura 

homérica e hesiódica.  

Faz-se necessário um recuo ao período homérico na história grega para uma observação 

das representações desses autômatos. Os poemas homéricos (Ilíada e a Odisseia) serão 

utilizados como fontes principais dessa investigação, junto de Hesíodo (Os trabalhos e os dias 

e a Teogonia).   

A Ilíada e a Odisseia são documentos históricos de grande importância para uma 

compreensão da antiguidade grega. De acordo com MosesFinley, os poemas foram compostos 

na Jônia em meados do século VIII a.E.C., com a Odisséia tendo sido escrita mais tardiamente. 

Neles são narrados acontecimentos situados em uma temporalidade anterior a de seus autores, 

podendo-se através dos relatos traçar um perfil da mentalidade e da cultura antiga grega 

pertencente à Idade das trevas, período este situado entre os séculos XII a.E.C. e IX a.E.C., na 

qual o poeta se baseia para construção de sua narrativa. 

Os trabalhos e os dias e a Teogonia foram escritos por Hesíodo, cuja existência, ao 

contrário de Homero, é atestada graças à menção na própria obra. O primeiro poema trata da 

relação do homem com as diferentes formas de trabalhos exercidos pelo mesmo e o segundo 

aborda o “nascimento” dos deuses e sua genealogia. Para essa pesquisa, será utilizado o mito 

de Pandora, uma criação artificial dos deuses com o propósito de espalhar variadas mazelas no 

mundo mortal.  

                                                 
1 Graduando em História Licenciatura da UERJ-FFP 
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A maioria dos relatos sobre esses mecanismos automáticos estão associados ao deus do 

fogo e da forja Hefesto, o grande artífice do Olimpo. Nos poemas homéricos ele é mostrado em 

momentos breves, porém importantes como quando fabrica as armas de Aquiles a pedido da 

deusa Tetis; 

É por isso que estou perante os teus joelhos, na esperança de que 

queiras dar ao meu filho de rápido destino um escudo, um elmo, belas 

cnêmides bem ajustadas aos tornozelos e uma couraça. Pois a armadura 

que outrora foi dele, perdeu-a o fiel amigo, subjugado pelos Troianos. 

Quanto a meu filho, jas no chão de ânimo angustiado. Respondendo-

lhe assim falou o famoso deus ambidestro: “Anima-te: que tais coisas 

não te apoquentem o espírito. Prouvera que eu fosse capaz de assim o 

esconder longe da morte dolorosa, quando sobrevier o terrível destino, 

do mesmo modo como serão dele belas armas, tais que as admirarás 

quem no futuro dentre muitos homens as vir!2 

 

E durante o episódio do adultério de Afrodite narrado na Odisséia; 

Versa o belo canto sobre o amor de Ares por Afrodite, diadema 

rútilo, como se uniu a ela na mansão de Hefesto uma primeira vez; 

humilha o leito heféstio e dons à deusa oferta. Testemunha a união o 

Sol que os denuncia. Assim que Hefesto o ouviu, sofrendo muito invade 

a oficina, ecoando dentro de si a história amargurante. Lá, depõe no 

cepo a incude enorme e forja argolas inexpugnáveis, infrangíveis, que 

os prendessem.3 
 

Em Hesíodo é narrado que seu nascimento se dá graças ao ressentimento de Hera pelo 

nascimento de Atena através da cabeça de Zeus, sem a necessidade de relações sexuais para tal, 

então a esposa do Crônida pariu Hefesto, o mais hábil dos Olimpianos: 

Ele da própria cabeça gerou a de olhos glaucos Atena terrível 

estrondante guerreira infatigável soberana a quem apraz fragor combate 

e batalha. Hera por raiva e por desafio a seu esposo não unida em amor 

gerou o ínclito Hefesto nas artes brilho à parte de toda a raça do Céu.4 

 

Nos poemas homéricos suas criações são ditas como causadoras de grande admiração: 

É que ele fabricava trípodes, vinte ao todo, para ficarem de pé 

em volta do muro da sua casa bem construída; e rodas de ouro colocava 

sob a base de cada uma, para que entrassem, automáticas, na reunião 

divina e de novo voltassem a casa, uma maravilha de se ver!5 

 

Não é possível determinar se os mecanismos descritos nos mitos chegaram a existir de 

fato nos tempos homéricos, visto que a documentação arqueológica não confirma 

                                                 
2HOMERO. Ilíada. 18.457-462 
3HOMERO. Odisseia. 8.266-275 
4HESÍODO. Teogonia. São Paulo: Iluminuras, 1995. Pag. 116 
5Hom. Il, 17.373-377 
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documentação escrita e vice-versa. Todavia tais documentos não devem ser invalidados para 

esta pesquisa, considerando-se a mesma estar voltada mais para o campo do imaginário do que 

de uma história da tecnologia.  

É visível um interesse do homem em criar vida de formas artificiais e transgredir os 

limites da sua existência mortal6, e tal ambição se faz presente nas representações dessas 

criaturas, antropomórficas ou não, que permeiam o imaginário do poeta homérico. Tal fascínio 

se cristaliza nas representações mitológicas descritas na documentação antiga, representações 

essas que faziam parte de um imaginário e de uma concepção de mundo onde a manufatura de 

seres dotados de relativa autonomia seria possível. 

 

OS AUTÔMATOS NA ILÍADA 

Em um contexto belicoso, quando o Olimpo participa de forma ativa na guerra de Tróia, 

a presença de Hefesto é mais passiva, porém não menos importante que a de seus semelhantes. 

Contudo, é possível fazer observações interessantes sobre três intrigantes criações do deus 

forjador: as portas do Olimpo, as trípodes de ouro e as servas douradas.  

Tratando inicialmente das Portas Olimpicas, que são citadas em dois instantes no poema, 

ambos quando Hera precisa sair da morada Uranida, em um primeiro momento para conversar 

com Zeus sobre a conduta de Ares na guerra e posteriormente para, junto de Atena, interferir 

no combate. É possível que sua menção seja apenas um recurso mnemônico, visto que as duas 

passagens são idênticas, tornando sua memorização mais simples: “Depressa com seu chicote 

incitou Hera os cavalos; e da sua própria iniciativa(αὐτόμαται) rangeram as portas do 

céu...”(Hom. Il.. 5.748-749).A mesma passagem se repete no canto 8.393-394. Tais portas foram 

criadas por Hefesto, o arquiteto olimpiano, e são umas das primeiras representações de 

autômatos na documentação antiga grega.  

Depois das portas, somos apresentados às trípodes de Hefesto, objetos esses providos de 

três “pés” a qual vem acoplado uma espécie de caldeira ou suporte,Finley aponta que tais 

objetos eram muito raros sendo tesouros especiais que eram ofertados principalmente aos 

deuses, sobretudo ao final do período narrado nos poemas7. Na documentação homérica uma 

                                                 
6 A professora Lolita Guerra em sua tese: ‘ENTRE DOIS MUNDOS: ressurreição e hierogamia nas mitologias 

grega e judaico-cristã’, aborda em seu primeiro capítulo, a problemática da transgressão na relação do homem 

com a morte e o nascimento, o fim e o começo de uma existência. Tal noção faz-se cara a esse trabalho tendo em 

vista a importância de se aprofundar aqui na construção de um estudo sobre o imaginário arcaico grego relativo 

aos limites entre o que é humano ou inumano e como o homem pode romper estas fronteiras. 
7FINLEY, Moses. Grécia Primitiva: Idade do Bronze e Idade Arcaica. São Paulo, 1995, p. 91 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29to%2Fmatai&la=greek&can=au%29to%2Fmatai0&prior=i(/ppous
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de suas funções é inclusive para aquecer a água do banho, como mostrado quando Andrômeda 

orienta suas servas para que preparem o banho de seu esposo: 

Ela estava sentada ao tear no íntimo recesso do alto aposento, 

tecendo uma trama purpúrea de dobra dupla e nela bordava flores de 

várias cores. Chamou pelas servas de belas tranças lá na casa, para 

porem ao luma uma trípode enorme, para que houvesse para Heitor 

água quente para o banho quando voltasse da batalha.8 

 

As trípodes de Hefesto, ao contrário das encontradas no plano terreno, eram dotadas de 

movimentos próprios, entrando e saindo da reunião divina por sua vontade. O documento não 

aponta uma utilidade particular para esses objetos divinos, então não é possível afirmar com 

certeza sua utilidade para além do sentido de suntuosidade neles implicado.  

A última das invenções automáticas do ferreiro divinomencionada no poema são as servas 

douradas: 

 Para dar apoio ao soberano correram duas servas douradas, 

semelhantes a moças vivas. Nelas há entendimento no espírito; são 

dotadas de voz e de força e conhecem os trabalhos dos deuses imortais. 

Foram estas que se apressaram a apoiar o amo, que foi a coxear até onde 

estava Tetis e sentou num trono luzente.9 

 

Um contraste entre essas servas e as invenções anteriormente citadas é o fato das últimas 

terem mais propriedades ditas humanas, principalmente o mencionado entendimento, tornando-

as conscientes talvez de sua própria existência singular. Todavia, ambas as criaturas estão 

presas a uma realidade servil. Por mais humanas que as servas aparentem ser, isso não as torna 

funcionalmente diferentes de uma trípode ou de uma porta, um e outro estão ali para realizarem 

os propósitos de seu criador. 

O poema fala também dos foles de Hefesto que funcionavam sozinhos de acordo com a 

vontade do mesmo, como mostrado quando o deus iniciou o trabalho para preparar os 

equipamentos futuramente entregues a Odisseu a pedido da deusa Tétis:  

 Assim dizendo, deixou-a ali e dirigiu-se a seus foles, que virou 

para o fogo e lhes ordenou que trabalhassem. E os foles, vinte ao todo, 

sopravam sobre os fornilhos, expirando uma pronta rajada com todo 

tipo de força, as vezes para apoiar no esforço, outras vezes de outro 

modo, consoante Hefesto queria e o trabalho exigia.10 

 

                                                 
8Hom, Il, 22. 440-444 
9Hom, Il, 18.417-422 
10Hom. Il, 18.468-473 
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A Ilíada aborda brevemente dois indivíduos, ligados a Hefesto e às artes engenhosas. Um 

deles era sacerdote do deus: “Havia entre os troianos um certo Dares, homem rico e 

irrepreensível, sacerdote de Hefesto.”11; e o outro mencionado é, como hábil artesão: “E 

Meríones matou Féreclo, filho de Técton, filho de Hármon, cujas mãos sabiam fabricar toda 

espécie de espantoso artefato; é que muito o tinha estimado Palas Atenas.”12  

Dares se supõe estar ligado ao culto a Hefesto, visto que Homero associa o deus a regiões 

fora da Grécia, como Tróia, por exemplo,13. Féreclo a princípio não tem relação direta com o 

deus artesão, mas é agraciado por Atena com a habilidade de construir coisas espantosas. 

Através desses exemplos contidos no primeiro documento, é possível se ter noção de um 

flerte, no século VIII a.E.C em contexto territorial de comunidades que conhecem e falam o 

grego, com a ideia de se criar vida, ou uma imitação dela, de forma artificial.  

 

OS AUTÔMATOS NA ODISSÉIA 

A Odisseia é um poema brevemente posterior àIlíada, porém tradicionalmente associada 

ao mesmo autor do poema anterior. Sua narrativa se concentra na volta de Odisseu, um dos 

heróis da guerra troiana, da companhia dos aqueus liderados por Agamêmnon a sua terra natal. 

Ele pretendia voltar de Tróia diretamente para Ítaca, porém o seu retorno é postergado após o 

deus Poseidon atender as súplicas de seu filho, o ciclope Polifemo, que havia sofrido um golpe 

no olho e perdido a visão graças a Odisseu: 

Mechas-azuis, sacudidor-da-terra, escuta-me, se sou teu filho, 

como insistes em dizer, impede que Odisseu Lércio, arrasa-pólis, 

retorne à moradia em Ítaca. Se acaso a moira dele for rever os seus e 

por os pés no paço bem- construído em solo pátrio, que tarde sua 

chegada desastrosa, só, em nave de outrem, que ele encontre horror no 

lar!’ Cabelo-azul-cianuro, o deus ouviu-lhe a súplica.14 

 

Não há relatos de seres autômatos em ação durante a narrativa do poema. Apenas uma 

breve menção aos cães de ouro e prata do palácio de Alcínoo que são identificados como 

protetores do local e forjados pelo próprio Hefesto: “...de um lado um cão prateado, cão dourado 

do outro, lavor de um inventor habílimo, Hefesto, forjado para proteção do paço alcíneo: 

invelhecíveis criaturas imortais.”Hom. Odisseia. 7.91-94 

                                                 
11 Hom. Il ..5. 9-10 
12 Hom. Il.. 5.59-60. 
13PAJARES, Himnos Homéricos, pag .259 
14Hom. Od. 9.598-536 
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O deus Hefestoé mencionado na ‘Odisseia’ majoritariamente como um grande artesão e 

metalúrgico15, todavia, é relatado uma narrativa feita por Demódoco, o aedo do palácio de 

Alcínoo, sobre a traição da esposa do deus, Afrodite, com Ares o deus da guerra, e como Hefesto 

fez uma armadilha para pegá-los em adultério e envergonhá-los perante o Olimpo: 

Quando concluiu o ardil, furioso com o deus, entrou no tálamo 

onde sua cama jaz. Circunda o estrado com os liames, muitos outros 

espalha acima quase ao teto, feito aranha sutil, imperceptível ao olhar 

agudo até de um nume, tão exímia era a cilada. Assim que espalha a 

rede inteira em torno ao leito, finge partir a Lemno, pólis bem 

construída a qual lhe apraz bem mais do que as demais. Á espreita Ares 

das rédeas áureas viu quando partiu Hefesto da mansão, artífice notável. 

Invade a casa do ferreiro afamadíssimo, ansiando amar Citérea, belo 

diadema.16 

 

O MITO DE PANDORA 

O último relato mítico aqui analisado que aborda sobre a livre agência dessas criaturas 

inumanas repousa no mito da criação de uma mulher. Tema esse levantado por Hesíodo, um 

poeta cuja atividade remonta aos séculos VIII a.E.C. e VII a.E.C, suas obras são ligadas 

formalmente a épica homérica, devido aos hexâmetros e ao estilo próprio à composição oral.  

Versa sobre a criação de Pandora em sua obra, Os trabalhos e os dias, onde narra à história de 

uma existência artificial, criada pelos deuses, mas nem por isso menos humana ou viva. Mesmo 

não sendo de certa forma mecânica, a criatura se encaixa no conceito de “autômato” aqui 

estudado, e as problemáticas de sua existência merecem uma atenção especial. 

Também de autoria do deus Hefesto, Pandora foi criada por ordens de Zeus para punir a 

humanidade após a mesma receber o fogo divino sem a autorização do patriarca celestial: 

Mas Zeus escondeu-o, encolerizado em seu coração, porque o 

enganara Prometeu de curvo pensar. Por isso maquinou amargos 

cuidados para os humanos, e escondeu o fogo. Por sua vez, o bom filho 

de Jápeto roubou-o do sábio Zeus para dá-lo aos humanos numa férula 

oca, passando desapercebido a Zeus a quem alegra o trovão.17 

 

Diferente das anteriormente citadas criações do deus coxo, Pandora não era feita com 

alguma espécie de metal precioso como o ouro, mas sim de terra e água (materiais sem muito 

valor ou atrativos), sendo mais uma estátua do que um mecanismo. Ela foi moldada por Hefesto 

                                                 
15Hom.Od. 4.616-619;6. 233-235 
16Hom. Od. 8.276-288 
17Hes.TD, 47-52 
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que também lhe outorgou fala e forças humanas. Foi ordenado que ela fosse esculpida com 

grande beleza: 

Então ordenou ao ilustre Hefesto que o mais rápido possível 

misturasse terra com água e ali infundisse fala e forças humanas, e que 

moldasse, de face semelhante à das deusas imortais, uma forma bela e 

amável de donzela;...18. 

 

Outra diferença entre Pandora e os “autômatos” citados nos poemas homéricos surge na 

participação dos demais Olimpianos em sua criação. A Atena coube ensinar a criatura como 

executar alguns trabalhos manuais19, Afrodite ficou encarregada de lhe colocar a “...graça, 

penoso desejo e a inquietação que devora os membros”20 e por último Hermes lhe deu uma 

“...mente desavergonhada e caráter fingido...”21 

Pode-se presenciar a distinção com que um humano é feito, ao contrário de uma criatura 

inumana, que pode ser feita somente pelo deus coxo. Pandora simboliza uma crença na origem 

divina na criação do homem, que é explorada posteriormente por Hesíodo no mito das cinco 

raças.  

É interessante notar que, de acordo com a mitologia, antes de Pandora abrir a tampa de 

seu jarro, a humanidade não possuía o conhecimento de nenhuma moléstia. Entretanto, graças 

à presença dessa figura, doenças e maldições adentraram o mundo mortal22. Isso mostra como 

os seres que não são de origem humana são considerados perigosos no contexto histórico e 

geográfico em que este documento é apresentado, podendo representar um alerta para aqueles 

que buscavam transgredir os limites de sua humanidade nos tempos contemporâneos ao autor. 

 

CONCLUSÃO 

Dentre todas as “criaturas” citadas, é importante notar que por mais que fossem dotadas 

de livre vontade, nenhuma delas desfrutava de liberdade, cada uma pertencia a alguém e 

possuíam um propósito. Mesmo que os humanos dos poemas homéricos fossem retratados 

como estando à mercê da moira, da parte que lhes cabia, ou sendo impelidos por algum deus, 

                                                 
18Hes.TD, 60-63 
19Hes.TD, 63-64 
20Hes.TD. 65-66 
21Hes.TD. 66-67 
22Hes.TD.90-95 
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ainda sim conservavam um nível de liberdade23 que não é concedido a essas existências 

artificiais.  

As servas de Hefesto(que aparentemente existiam para servir o seu senhor, junto com 

suas trípodes e ferramentas), Pandora(que por mais humana que fosse não fugiu ao propósito 

para o qual foi criada) e provavelmente os cães do palácio de Alcínoo também não poderiam 

agir contra os desígnios de sua criação. Assim, por mais que esses autômatos operassem por 

sua vontade, não quer dizer que eles poderiam escolher fazer outra coisa. Como um brinquedo 

eletrônico que faz aquilo paraqual foi criado, assim se portavam esses seres dotados de vontade, 

porém não de liberdade. 

Não é possível inferir até que ponto as discussões sobre existência permeavam o cotidiano 

do homem homérico. Sabe-se apenas que tal assunto existia graças à sua presença nos poemas. 

Isso torna possível fazer um paralelo em relação à forma como a sociedade atual aborda 

conceitos como a Inteligência Artificial e os limites da robótica. Até que ponto a máquina pode 

se distinguir do humano? Qual a diferença entre duas existências autônomas? Seria a substância 

que os compõem?  

Estes são questionamentos que vieram da antiguidade até os dias de hoje e que instigam 

o homem a romper os limites da naturalidade buscando a criação de algo que o ultrapasse, mas 

que de certa forma é inferior ao seu criador por permanecer em um estado servil. 

                                                 
23 Durante os poemas homéricos somos apresentados a situações onde os personagens deliberadamente escolhem 

obedecer ou não aos deuses (e consequentemente arcar com as consequências de seus atos). No canto I da Ilíada, 

Atena convence Aquiles a não matar Agaêmnon e o mesmo escolhe obedecer à deusa; posteriormente no canto 

III, Helena busca desobedecer aos conselhos da deusa Afrodite, mas se amedronta perante as ameaças da Citérea. 
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História Medieval 
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O IMAGINÁRIO MEDIEVAL NA LITERATURA DE VIAGEM DE 

MANDEVILLE (SÉCULO XIV) 

 

Claudia Marilia Marques Espanha* 

 

A pesquisa refere-se aos estudos das Viagens Medievais ocorridas no período 

circunscrito do século XIV, através das viagens feitas (ou não) por Jean de Mandeville, relatadas 

em seu livro Viagens de Jean de Mandeville.  

O estudo focou o imaginário medieval descrito em suas narrativas e nas reconstruções 

dos principais itinerários de sua viagem.  As rotas foram restauradas e mapeadas, as cidades, os 

portos, os povos, as principais terras e reinos encontrados foram localizados e demarcados. 

Foram examinadas as formas diversas em que a Ásia foi representada pelo autor e a 

descrição do maravilhoso, do diferente, do “outro”, além do que foi observado em diversas 

terras, ilhas e reinos, e como essa alteridade relacionada à Ásia foi construída nas narrativas de 

sua viagem.  Apresentando-nos a Ásia no seu plano simbólico, mostrando como ela é 

essencialmente o lugar “do outro”, descrevendo-o como é criado, como é visto e compreendido 

pelo Ocidente Latino. 

Temos que ter em mente que a ideia sobre “o outro” que esta alteridade se constrói 

conjuntamente com a composição de sua própria identidade, que é a do homem ocidental 

medieval. A forma em que Mandeville examina e comenta as características do “outro”, como 

define “as gentes” por ele visitado, são, fortemente os termos que o definem por si só. 

Viajar em si promove normalmente o encontro em terras distantes e desconhecidas, além 

do encontro, alimenta a curiosidade, o espanto, o estranhamento e o maravilhamento de coisas 

jamais vistas, do diferente que é natural, que é criação Divina, portanto o maravilhoso.  

Ressaltamos a importância das narrativas de viagem nos últimos séculos da Idade Média, que 

de certo modo tornam presentes muitos dos ideais e construções utópicas do medievo, ao 

mesmo tempo em que pelo imaginário ou pelo vivido constroem conhecimentos que antecipam 

as grandes navegações no mar-oceano, ou seja, as viagens no Atlântico.  

 

 

_______________________ 

*Graduanda em História pela UFF. 
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Cristóvão Colombo, em sua viagem de conquista para os Reis Católicos Fernando de 

Aragão e Isabel de Castela, supôs ter chegado ao Oriente, pois imaginou conquistar para os seus 

soberanos uma faixa de terra fronteiriça ao império do Grande Cã. Certamente leu e releu os 

Livros de Viagens de Marco Polo e Jean de Mandeville. O exemplar de Marco Polo que 

Colombo possuía com suas anotações pessoais sobreviveu até os dias de hoje e o que sabemos 

de suas familiaridades com os relatos de viagem de Jean de Madeville estão descritas no livro 

Memorias del Reinado de los Reyes Católicos de Andrés Bernáldez. O filho de Colombo, 

Fernando, escreveu que entre as razões que levaram seu pai a empreender sua viagem, estavam 

as palavras descritas em livro de Marco Polo, um veneziano, e de John Mandeville, um lorde 

inglês.1 

A principal hipótese da pesquisa é a descrição da Ásia e de como ela é entendida, quase 

como um território a parte, território do estranho, do diferente, do maravilhoso, integrado pelo 

autor. Procuramos, portanto, analisar como Mandeville a constrói.  

      Estudar o imaginário de uma sociedade é ir ao fundo de sua 

consciência e da sua evolução histórica. É ir à origem e à natureza 

profunda do homem, criado a imagem de Deus (...).2   

O MUNDO DE JEAN DE MANDEVILLE 

Os relatos de viagens mais famosos, que se tornaram sucesso em sua época, são as 

viagens de Marco Polo e Jean de Mandeville, onde nossos autores e desbravadores contam suas 

aventuras e descobertas, e o que encontraram de extraordinário e maravilhoso em suas rotas.  

Marco Polo narrou em seu Livro das Maravilhas a Ásia mongólica, que circula por toda 

a Latinidade e muito cedo é traduzida para as línguas vernáculas, copiado como um best seller, 

incendiando as mentes daqueles que querem agora conhecer este mundo dos sonhos. A literatura 

de viagem tão ao gosto dos mercadores e das gentes de marinharia tomam as cortes, as praças 

e mercados. Pouco tempo depois, os livros passaram a produzir imagens figurativas das viagens 

de Marco Polo.  

 Jean de Mandeville declarou em seu livro que saiu em viagem no dia de São Miguel, 

provavelmente 19 de setembro do ano de 1322, retornando 34 anos depois, isto é, no ano de 

1356, em data posterior à grande peste que havia dizimado boa parte da população europeia. 

Suas narrativas de viagens são finalizadas em torno de 1356-57, com forte influência do livro 

de Marco Pólo, inclusive no título, tornando-se, um dos livros mais populares na Europa no 

                                                 
1 GREENBLATT, Stephen. Possessões Maravilhosas. São Paulo, 1996, p. 45.  
2 LE GOFF, Jacques. O Imaginário Medieval. Portugal: Editorial Estampa, 1994.p. 17) 
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final do século XIV, dos séculos XV e XVI, com o título de Viagens de Jean de Mandeville ou 

Livro das Maravilhas do Mundo. 

No século XV, seu livro poderia ser encontrado em uma extraordinária variedade de 

línguas europeias, não só Latim, Francês, Alemão, Inglês e Italiano, mas também checo, 

dinamarquês e irlandês. Seu enorme sucesso é atestado pelos duzentos e cinquenta manuscritos 

medievais existentes, três vezes mais que o livro de Marco Polo. Certamente seu livro foi uma 

referência para os viajantes e navegadores, mesmo nos quinhentos, período das grandes 

descobertas atlânticas. 

Em seu livro, Mandeville fornece aos seus leitores informações inéditas, interessantes, 

diferentes e exóticas sobre vários povoados e lugares, sobre as práticas sociais e religiosas 

desses povos, tais como os tártaros, os sarracenos e os brâmanes.  

Descreve em suas narrativas, desde a partida da Inglaterra até o Mar Mediterrâneo, 

itinerários, onde sugere rotas alternativas, partindo de vários portos, tais como Gênova, Veneza, 

Pisa ou Brindisi, com descrição de várias rotas até Constantinopla, em direção 

ao extremo oriente, seu pretenso destino final.  

 Falaremos um pouco sobre o nosso autor, Jean de Mandeville: cavaleiro inglês, nascido 

na cidade de Saint Albans, situada à 35 km ao norte de Londres, Inglaterra. Estudos recentes 

apresentam Mandeville, além da condição de cavaleiro, também com a qualificação de 

“barbado”, que indica a sua atuação como médico. Há também referências à sua profunda 

religiosidade. Falecido na cidade de Liège, Bélgica no ano de 1372.  

 Uma pergunta importante que poderá nortear nosso trabalho é a que devemos o imenso 

sucesso de seu livro, a esse interesse que foi despertado por suas narrativas de viagens? A 

resposta estaria no fascínio do imaginário, as viagens poderiam ser vividas e imaginadas pelo 

leitor, a partir da descrição do que era diferente, exótico, de crenças e lendas distintas do 

ocidente, onde se buscava saber sobre os outros e sobre outras terras desconhecidas, 

principalmente as terras longínquas do oriente. 

 Um outro questionamento dos pesquisadores sobre seu livro, seria se o autor, Jean de 

Mandeville, realmente viajou para todos os lugares descritos em seu livro ou somente escreveu 

sobre vários relatos de viagens que leu, existentes em sua época, que circulavam na Europa no 

século XIV.  Devemos perceber que todo esse debate acerca da existência ou não de Mandeville 

não altera o quadro de seu livro ser um sucesso de público para a época em que foi escrito e 

como seu discurso convenceu os seus contemporâneos de forma inquestionável.    
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O ITINERÁRIO DE VIAGEM DE MANDEVILLE 

Como um legítimo cavaleiro inglês, sua partida não poderia de deixar de ser da 

Inglaterra. Mas o autor sugere outros lugares de partida, como Irlanda, Gales, Escócia ou 

Noruega, traçando um itinerário até a cidade de Constantinopla - antigo nome da cidade de 

Istambul, na Turquia. Sugere que a partida pode ser feita pelos portos do Mar Mediterrâneo, 

indicando os portos de Gênova, Veneza, Pisa ou Brindisi.   

Seu destino após Constantinopla é a cidade de Jerusalém, a Terra Santa, partindo do 

Porto de Constantinopla, navegando por várias ilhas da Grécia, no Mar Egeu, tais como Patmos, 

Silo, Kos, Rodes, Creta e Chipre, entre outras, até a Terra Santa. Além de indicar o caminho a 

ser percorrido, Mandeville quer revelar aos seus leitores, os costumes, os hábitos e as 

diversidades de cada terra, reino e ilha em que passou.  

Embora essas coisas não digam respeito ao caminho a ensinar, 

ainda assim elas tratam do que prometi declarar acerca dos 

costumes, dos hábitos e das diversidades de cada pais. 3  

ITINERÁRIO DA INGLATERRA À CONSTANTINOPLA 

Mandeville ensina e estimula a todos que se interessarem a fazer uma viagem ao 

ultramar, pois podem tomar caminhos diversos, tanto por mar como por terra, pois todos 

caminhos darão a um mesmo fim. Mas mesmo assim não descreve todas as cidades e vilas por 

onde poderão passar, pois demandaria um longo relato. O autor compromete-se a falar dos 

lugares principais por “onde se deve passar para tomar o caminho certo”.   

Primeiramente, aquele que parte de lugares do Ocidente, como 

Inglaterra, Irlanda, Gales, Escócia ou Noruega, pode, se assim quiser, ir pela 

Alemanha e o reino da Hungria .4 

 

 Partindo de Londres, percorrendo de barco o rio Tâmisa, Mandeville provavelmente 

atravessou o canal da Mancha à barco até os Países Baixos, na cidade costeira de Roterdã e 

percorreu, em caravana, por vias fluviais, o rio Mosa, adentrando no reino da Alemanha, 

navegando através do rio Reno e seus afluentes, até chegar ao rio Danúbio, passando a navega-

lo. Foi até o Reino da Hungria, onde visitou várias cidades, tais como a cidade de Sopron (hoje 

a cidade de Cypon) na Hungria Ocidental, a cidade de Manleville (hoje a cidade de Semlin - 

em alemão ou Zemun – em sérvio) e a cidade de Belgrado (hoje na Sérvia). Nesse ponto o rio 

Danúbio encontra-se com o rio Marrok (antigo nome do rio Morava) e provavelmente, 

                                                 
3 FRANÇA, Susani. Viagens de Jean de Mandeville. São Paulo: EDUSC. 2007, p. 51.  
4 Ibidem.  p. 37 
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Mandeville percorre esse rio até chegar em Constantinopla, passando antes pela Terra dos 

Pincenarez, que era um povo das estepes da Ásia Central de língua turca que se estabeleceu no 

norte do rio Danúbio. Deixaram de existir como um povo distinto e foram assimilados pelos 

povos vizinhos, como os búlgaros, os magiares e os gagauz; pela cidade de Nye (antigo nome 

da cidade de Nis, localizada na Sérvia, as margens do rio Nissava), a cidade de Finepape (antigo 

nome da cidade búlgara de Plovdiv) e a cidade de Andrinopla (trata-se de Edirne, cidade da 

Trácia, na Turquia europeia). 

Chegando na cidade de Constantinopla, que anteriormente era chamada cidade de Bizâncio, 

o autor, que é um homem de grande fé e um cristão fervoroso, descreve a igreja de Santa Sofia 

como a mais bela e a mais nobre igreja do mundo. Descreve Constantinopla como uma cidade 

muito bela, muito nobre, bem amuralhada e triangular.  

 

 

ITINERÁRIO A PARTIR DOS PORTOS DE GÊNOVA E VENEZA 

O itinerário de viagem partindo da França ou Borgonha ou Lombardia, Mandeville afirma 

que não é necessário mencionar os nomes de cidades ou vilas pois a rota já é comum e conhecida 

por muitas nações.  

 Chegando no Porto de Gênova ou no Porto de Pisa, ganham o mar através do Mar 

Tirreno (faz parte do Mar Mediterrâneo), ou saindo do Porto de Veneza, ganham o mar através 

do Mar Adriático, podendo visitar as cidades de Nápoles ou Roma e desse ponto partem para a 

cidade de Brindisi (cidade costeira do mar Adriático), onde podem retomar ao mar através de 

seu porto.  
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Continuando o itinerário, seguindo por mar, iremos em direção da Ilha de Gref 

(atualmente Ilha de Corfu, uma ilha a oeste da Grécia e da Albânia), que pertencia aos genoveses 

na Idade Média, a partir do qual chega-se a Grécia, aportando na cidade de Myrok (atualmente 

Mavroro – Albânia) ou na cidade de Valona (atualmente Vlorë - Albânia) ou a cidade de Duras 

(atualmente Durrês - Albânia) ou em outros diversos portos da costa. Mandeville não menciona 

como fazer depois para chegar a Constantinopla, Deixa em aberto, somente diz que a partir 

dessas cidades, vai-se a Constantinopla. Poderia ser por terra, por mar ou por navegação fluvial.  

Para chegarmos a cidade portuária de Damieta no Egito, partindo de Constantinopla, 

podemos aportar em três ilhas distintas, intermediárias, como Creta, Rodes ou Chipre. Além de 

possuir belas cidades e vilas, são pontos de comercio no Mar Mediterrâneo.  A partir delas, 

navega-se até a cidade portuária de Damieta onde partiremos, por terra, para Alexandria, onde 

desemboca no mar o rio Nilo. Continuando o caminho, vai-se a Babilônia do Egito (atualmente 

cidade do Cairo), situada às margens do rio Nilo, onde reside o sultão.  

Para viajar com mais segurança, deve-se solicitar ao sultão licença e permissão para 

prosseguir com mais segurança por suas terras e domínios. Seguindo caminho para o Monte 

Sinai, atravessa-se o Mar Vermelho, que é chamado assim porquê em alguns lugares sua areia 

é avermelhada, onde o povo de Israel, junto a Moisés, o atravessam sem se molharem, quando 

foram perseguidos pelo faraó. Para cruza-lo são quatro jornadas de caminho.  

É necessário passar pelos desertos da Arábia, os mesmos desertos que Moisés conduziu 

o povo de Israel. Pelo deserto, chega-se ao Vale de Elim, um dos lugares onde os israelitas 

montaram acampamento, e chega-se ao Monte Sinai, local onde Moisés viu a sarça que ardia, 

falou com Deus e recebeu os dez mandamentos. No local existe um Monastério, que foi fundado 

por Justiniano no século VI. Próximo ao Monastério situa-se a igreja de Santa Catarina, onde 

encontramos muitos relicários e maravilhas que descreveremos à frente.  

No deserto vivem os beduínos e os ascopates – que são os habitantes da Etiópia. Moram 

em tendas que fazem com peles de animais. A razão pelas quais não constroem habitações é a 

carência de água. De acordo com a estação, a água é encontrada em um lugar ou em outro. São 

homens fortes e lutadores, e numerosos. São homens de má índole: falsos, cruéis e de má 

natureza.  

Quando termina o deserto, em direção a cidade de Jerusalém, chega-se a cidade de 

Besabéia (atualmente Berseba), cidade cristã. Viveu nessa cidade o patriarca Abraão. Segundo 

Mandeville, ela foi fundada por Betsabéia, esposa do nobre Urias, e nela, o rei Davi gerou o 

sábio Salomão, que depois de Davi foi rei de Israel. 
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A duas milhas de distância chega-se a Hebron, uma das cidades mais antigas, conhecida 

anteriormente pelo nome de Vale Mambre, e também pelo nome de Vale de Lágrimas, pois 

Adão chorou por cem anos a morte de seu filho Abel, morto por seu irmão Caim. Foi, em 

outrora, cidade principal dos Filisteus, onde haviam gigantes. Cidade onde Josué e Calebe 

conjecturaram com os seus para conquistarem a Terra Prometida. Estão sepultados em Hebron, 

os patriarcas Adão, Abraão, Isaac e Jacó, e suas mulheres5.  

De Hebron vai-se a Belém em meio dia, pois dista a apenas cinco milhas e o caminho é 

muito bonito, com agradáveis planícies e bosques. Antigamente seu nome era Éfrata. Bem 

próximo, encontra-se o local onde desceu a estrela que havia guiado os três reis magos Gaspar, 

Melquior e Baltazar. Os três reis trouxeram para Nosso Senhor ouro, incenso e mirra. A viagem 

foi um verdadeiro milagre de Deus, pois estavam em uma cidade da Índia chamada Cassak, que 

fica a cinquenta e três jornadas de Belém. Chegaram a Belém no decimo terceiro dia após terem 

visto a estrela. Foi no quarto dia depois da visão que se encontravam em Cassak e para Belém 

levaram nove dias, que foi um verdadeiro milagre.  

MARAVILHAS E ESTRANHAMENTOS: IDENTIDADE E ALTERIDADE 

No século XIII presenciamos o início a era das grandes viagens, que eram quase que 

exclusivamente continentais. Os homens que se deslocavam anteriormente eram movidos por 

um espírito de hostilidade. O século XII foi o século das Cruzadas, da Guerra Santa, um estado 

de espirito que além da produção de hostilidade como motivo para viajar, somente as 

                                                 

 
 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

159 

 

peregrinações ao Santos Lugares marcavam presença para os deslocamentos de viagens. O 

Oriente Próximo é o local de infiéis, que devem ser esmagados, conquistados ou convertidos.  

O Extremo Oriente é um ambiente de lendas, ao qual o homem ocidental não teve mais 

acesso depois de Alexandre, o Grande. Por isso é imaginado segundo as Histórias de Alexandre, 

repletas de grandes fabulações. Aliás, o Extremo Oriente nutre a mesma ignorância em relação 

ao Ocidente. O historiador medievalista Claude Kappler trata desse assunto em suas anotações 

quando diz: No Extremo Oriente há tantas lendas sobre o Extremo Ocidente quantas neste há 

sobre aquele. Os chineses ignoram todo o Ocidente, com exceção de algumas lendas muito 

vagas. A Europa está quase sempre ausente de seus livros. Para eles o Ocidente também é um 

mundo mítico e escatológico.6 

MARAVILHAS E ESTRANHAMENTOS NAS TERRAS ALÉM DE JERUSALÉM 

Concentraremos, agora, na direção da diversidade, da diferença, da fantástica variedade 

de criaturas e coisas maravilhosas, apresentadas por Mandeville.  

 

DO REINO DA AMAZÔNIA ONDE VIVEM SOMENTE MULHERES 

A  maravilha que descreveremos será o Reino da Amazônia, a terra de Feminia, local 

no qual só vivem mulheres. A sua localização está entre o Reino da Caldéia e a cidade de 

Tarmegite (A cidade situa-se a leste do Mar Cáspio).  

Houve um tempo em que um homem chamado Colopeus 

governou o reino e os costumes de casamento eram normais como em 

outros lugares. Mas, em uma guerra contra o Reino de Escítia, foi morto 

em batalha junto com vários guerreiros de boa linhagem do reino. 

Quando a rainha e as demais nobres damas se deram conta de que 

estavam viúvas e de todo o sangue nobre havia se perdido, armaram-se 

e levadas pelo desespero, mataram todos os homens do pais que tinham 

restado, pois queriam que todas as mulheres fossem viúvas como elas. 

A partir de então, não permitem que qualquer homem permaneça no 

meio delas por mais de sete dias e tampouco permitem que qualquer 

menino varão seja criado entre elas. 7 

 

 

 

 

 

                                                 
6 KAPPLER, Claude. Monstros, demônios e encantamentos no fim da Idade Média. São Paulo. 1994.  

7Mandeville. Op. cit. p.153 
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Provável localização do Reino da Amazonia 

 

TIPOS DIFERENTE DE GENTE: PESSOAS COM UM PÉ SÓ 

Descendo o reino da Caldéia, ao sul, encontra-se a Terra da Etiópia, que se estende até 

o Egito. As pessoas têm a pele mais negras que em outras partes e são chamados de mouros. 

Existem nessas terras muitos tipos diferentes de gente. Tem pessoas com somente um pé e 

caminham tão rápido que é uma maravilha. O pé é de tal magnitude que dá sombra em todo 

corpo quando a pessoa, deitada para descansar, volta-o para o sol. 

 

SERES CHAMADOS CANOPHOLOS 

 Navegando pelo Mar Oceano, passando por diversas outras ilhas, chega-se a Nacumera, 

ilha bela e rica, com o perímetro de mais de mil milhas. Seus habitantes, tanto homens como 

mulheres, têm cabeça de cão e corpo de homem, são chamados de canopholos. São gentes 

razoáveis e de bom entendimento. Adoram um boi como Deus. Carregam consigo um boi de 

ouro ou prata na testa, como um sinal de que amam seu deus. São altos e bons guerreiros, andam 

desnudos, apenas com um trapo que tampam os membros genitais. Quando lutam levam um 

escudo que lhes cobre todo o corpo, e uma grande lança. Quando fazem prisioneiros em batalha, 

os comem. Seu rei é muito devoto e religioso, conforme suas crenças. Diz devotamente 

trezentas preces diariamente ante de comer. Carrega em seu pescoço um maravilhoso e nobre 

rubi do oriente, que recebe quando se torna rei. A justiça impera na ilha, pois o rei é muito justo 

e equilibrado em seus julgamentos.8  

                                                 
8 Mandeville, Op. cit. pp. 179-180. 
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ORIGEM DE SERES MONSTRUOSOS 

Nos tempos de Noé, costumavam vir do inferno, os demônios para se deitarem com as 

mulheres da descendência de Cam, filho de Noé, e engendrar seres monstruosos e disformes, 

alguns sem cabeça, outros com enormes orelhas, outros com um só olho, outros gigantes, outros 

com pés de cavalo e outros com diversas formas desfiguradas. Da geração de Cam procede os 

pagãos e diversas gentes que vivem nas ilhas do mar que rodeia toda Índia.9  

 

FRUTO QUE DELE CRESCE UMA AVE 

Atravessa-se o Reino de Caldilhe , muito grande e belo. Nele cresce um tipo de fruto 

parecido com as cabaças, que quando maduro e partido ao meio, encontra-se um pequeno 

animal de carne, osso e sangue, parecido com um cordeiro sem lã. O animal e o fruto podem 

ser comidos. É uma grande maravilha! Desse fruto magnifico eu comi, por isso sei que Deus é 

maravilhoso em suas obras. No entanto, disse-lhes que não me surpreendia, pois em nosso pais 

havia uma maravilha de igual dimensão, a dos barnacles . Mandeville explica que em sua terra, 

existiam árvores que davam frutos dos quais saiam aves voadoras, boas para comer. As que 

caiam na água viviam e as que caiam em terra morriam imediatamente, e que eram muito boas 

para se comer. Ao ouvirem, ficaram maravilhados, e alguns julgaram ser impossível algo assim. 

(Mandeville, p. 225). 

                                                 
9 Mandeville. Op. cit. p. 197 
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RETORNO DE MANDEVILLE AO OCIDENTE 

 Mandeville retorna para o ocidente no ano da graça de 1356, trinta e quatro anos após 

deixar sua terra. E segundo suas próprias palavras, muito a contragosto, por causa de uma artrite 

gotosa. Passa a escrever suas memorias, pois é obrigado a repousar. 

 Agora, regressei, muito a contragosto por causa de uma artrite gotosa. 

Sendo obrigado a descansar, recordei o passado, compilei essas coisas e as 

coloquei por escrito, do modo que pude me lembrar, no ano da graça de 1356, 

trinta e quatro anos depois de deixar nossas terras10.  
 

 Antes de retornar a sua cidade, Mandeville passa pela cidade de Roma e em audiência 

com o Papa , abre seu coração ao Santo Padre e obtém sua absolvição de tudo que pesava em 

sua consciência, que eram coisas referentes a diversas questões graves. Aconselha a todos que 

viajarem a fazerem a mesma coisa no retorno, pois conviveram entre tantos povos diversos, 

com seitas e religiões diferentes, precisam proceder como ele e obter o perdão para os pecados 

cometidos. 

                                                 
10 Susani. Viagens de Jean de Mandeville. São Paulo: EDUSC, 2007. p. 256. 
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 Mostra para o Santo Padre, suas narrativas de viagem, contendo informações de 

coisas que não havia visto, mas recolhida de outras pessoas, e com as próprias informações das 

maravilhas e costumes que ele próprio havia visto. O Papa julgou necessário que seu livro fosse 

examinado e corrigido de acordo com o parecer de seu sábio conselho privado. Mandeville 

consegue o aval do conselho do Papa, e mostraram para ele um outro livro, que tinham 

confrontado com o seu, que continha cem vezes mais coisas descritas, e que tinha servido de 

referência para fazerem o Mappa Mundi . Assim seu livro foi ratificado e aprovado pelo Santo 

Padre (Papa Inocêncio VI ) . 

 

CONCLUSÃO 

A forma em que Mandeville vê a Ásia, como um lugar diferente em todos os aspectos 

da vida ocidental na Europa, constrói grandes formas de alteridade, principalmente quanto ao 

corpo, como misturas do gênero animal com o gênero vegetal, como exemplificação temos o 

relato da visita ao Reino de Caldilhe, onde cresce um tipo de fruto parecido com as cabaças, 

que quando maduro e partido ao meio, encontra-se um pequeno animal de carne, osso e sangue, 

parecido com um cordeiro sem lã; misturas do gênero animal com gênero humano, como o 

autor relata em sua visita a ilha de Nacumera, os seres canopholos, com corpo de homem e 

cabeça de cão. Tudo isso faz crer que Mandeville era um bom leitor dos Bestiários e que 

naturalmente categorizou os seres estranhos a partir de suas leituras. Nada exclui a possibilidade 

de serem efetuados acréscimos, já que, como diz o famoso ditado “quem conta um conto 

aumenta um ponto” e uma outra estranheza seria sobre as línguas: alguns seres não falam, e 

alguns deles tem a boca fechada e outros seres falam línguas extremamente estranhas, portanto 

o estranhamento quanto a língua é caracterizado como uma diferença a ser alcançada e 

superada.  

Le Goff analisa a Ásia como uma espécie de Índica, como um grande território onde 

estão todas as fantasias, como da fertilidade, de gentes estranhas, animais estranhos, costumes 

estranhos, um território longínquo, fechado, onde se localiza o Paraiso. Outro tipo de 

estranhamento é o tipo de paisagem, identificada por exemplo o que é o deleite de toda 

cristandade, como a descrição e a busca do Paraíso Terrestre, o vale do Perigoso, com suas 

entradas para o inferno e seus seres infernais. entre outras terras e ilhas onde há fartura e 

variedades de alimentos e de aromas, e de riquezas minerais. 

 Em resumo a Ásia de Mandeville com grandes maravilhas e fantasias não difere 

muito de outras narrativas contemporâneas de sua época, tais como as de Marco Polo, Túndalo, 
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entre outras. Não podemos deixar de mencionar a repercussão de sua obra, como a quantidade 

de leitores e de edições copiadas, inclusive para outras línguas. Seu livro foi um “best seller” 

para época, e, portanto, onde há quem narre, há principalmente quem ouça, já que a leitura 

medieval é sobretudo feita pelos ouvidos. Mandeville fala para leitores sedentos de ouvirem 

sobre as fantasias e maravilhas, mas também sedentos de conhecer um novo mundo que estava 

se abrindo para toda a Europa. A Ásia é portanto, como a Índica de Le Goff, lugar pleno de 

maravilhas, fantasias e estranhamentos, longínqua, rude e perigosa, mas encantadora. 
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O ESTADO FEUDAL NO REINO DA FRANÇA (SÉCULOS XI-XIII): 

PROBLEMAS CANDENTES, DIALÉTICA E TEORIA DO ESTADO 

 

Edilson Alves de Menezes Junior* 

 

A história das formas de poder e dominação na Idade Média encontram-se, por vezes, 

absolutamente secundarizadas nas leituras historiográficas e nas representações do senso 

comum. Esse recorte cronológico carrega em si o poder de mobilizar paixões e mitos, quase 

como um antro de peculiaridades e refúgio – para alguns – frente a realidades atuais tão cruéis. 

Não é pouco comum encontrar filmes e documentários sobre temas diversos que, em alguns 

casos, praticam o laborioso esforço de tentar reproduzir a realidade medieval como tal, não 

isenta – é claro – das idealizações e projeções sobre esse passado1. Ou ainda, as representações 

da miséria no campo da saúde e higiene que tanto despertam a curiosidade das pessoas. 

Contudo, por trás desses elementos, existe uma sociedade de classe que tem sua reprodução 

orgânica essencialmente baseada na exploração do trabalho. Contrastando esse fato inegável 

com as produções historiográficas atuais, sobretudo a historiografia francesa, a história do 

poder e dominação de classe figuram absolutamente distantes dos holofotes atuais.A Idade 

Média alicerçar-se-ia, portanto, nesses longos mil anos de exploração e isso, na maioria dos 

casos, parece pouco interessar.  

Todavia, o estudo dos instrumentos e formas de dominação do campesinato mobilizam 

questões prévias de grande importância: uma delas justamente a própria organização e prática 

política da aristocracia. Nesse sentido, os estudos nos últimos anos cingem-se geralmente ao 

campo da cultura e mentalidades. Não obstante, ainda que tenha sido recorrente na 

historiografia2, o tema das formas de organização política no âmbito da classe dominante na 

Idade Média Central carece de novas problematizações e perspectivas. Em especial, o dito 

recorte temporal encontra-se em um constrangedor vácuo historiográfico: o hiato entre o Estado 

                                                 
* Mestrando pelo PPGH - UFF 
1 Ilustra essa questão a série da Télérama intitulada L’histoire au quotidien, em seu capítulo La France au temps 

dês chevaliers et des châteaux-forts.  
2 Para uma breve síntese da trajetória da historiografia francesa dedicada ao campo do poder e política no medievo, 

em especial em relação ao tema do Estado, ver: GUENÉE, Bernard. L'histoire de l'Étaten France à la fin du Moyen 

Age vue par lês historiens français depuis centans. Presses Universitaire de France, Revue Historique, t. 232, Fasc. 

2 (1964), pp. 331-360.  

 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

166 

 

carolíngio e o dito Estado moderno, visto que ainda oferecem-se poucas leituras à altura da 

complexidade do período histórico. O intuito do presente artigo é apresentara pesquisa 

atualmente desenvolvida nesse sentido. O esforço mobilizado refere-se à compreensãoda 

dinâmica dialética que fundamenta a atuação política da aristocracia feudal, tratando em 

específico do caso francês, em seus instrumentos de articulação e disputa3. Esse é o movimento 

primário para compreender a lógica mais ampla das relações e pleitear o próprio debate da 

categoria Estado no medievo, em especial aos séculos XI-XIII, além de uma compreensão mais 

estrutural da exploração do campesinato.  

Dessa maneira, procurar-se-á expor brevemente as tendências mais clássicas da 

historiografia acerca do tema e, pari passu, a sua crítica em contraste com os estudos mais 

atuais que revisam a questão da articulação aristocrática na Idade Média Central. Em segundo 

lugar, debater o esforço intelectivo da empreitada no sentido da amplitude de questões 

colocadas e os problemas condizentes, ou seja, a complexa realidade palpável pelos documentos 

e seu potencial em termos de contradição. E por fim, apresentar as principais ferramentas 

teórico-metodológicas e filosóficas que balizaram a análise do tema e documentação, tal quais 

problemáticas candentes e as proposições de novas perspectivas ao campo da medievalística.  

Acerca das relações que a aristocracia travam entre si, no geral, salta aos olhos dos 

historiadores o aparente caos engendrado pela apropriação privada do Estado carolíngio pela 

mesma, enredada em guerras e disputas internas. Essa é uma das questões que permeará as 

análises acerca do tema: as guerras internas da aristocracia feudal enquanto – caóticas ou não – 

desarranjo de quaisquer relações e articulações mais amplas e orientadas. O tom das discussões 

historiográficas no início do século XX, por exemplo, partia da oposição inexorável e fundante 

entre feudalismo e Estado, como bem ilustra o importante trabalho de Charles Petit-Dutaillis, 

La monarchie féodaleen France et en Angleterre (X-XIII siècles)4 em 1933.  Portanto, o avanço 

das relações feudo-vassálicas e a formação política dos senhorios – e as guerras enquanto 

elemento intrínseco – ilustrariam o caráter fundamentalmente anárquico do regime feudal na 

                                                 
3 O projeto submetido e aprovado no âmbito do PPGH-UFF, intitulado O Estado e as relações de poder senhorio-

campesinato no reino da França (séculos XI-XIII), tem por objetivo problematizar e compreender as formas de 

articulação e lógica da atuação aristocrática para além da aparência apenas caótica dessa relação. A atuação 

aristocrática enquanto corpo, pares ou classe parece ser uma problemática prévia ao próprio debate da forma estatal 

francesa e a compreensão mais estrutural da exploração do campesinato. 
4 A referida obra de Dutaillis, de 1933, é duplamente interessante sua referência pois: primeiro pelo fato do autor 

mobilizar boa parte da historiografia do início do século XX e as grandes referências do XIX; um segundo aspecto 

é a importância da tese da “monarquia feudal” pleiteada pelo autor que será de importante inovação historiográfica 

no período, o que lhe renderá menções em diversos trabalhos de décadas posteriores. PETIT-DUTAILLIS, 

Charles. La monarchie en France et en Angleterre (X-XIII siècles).Paris, La renaissance du Livre, 1933.  
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França5. Não obstante, essa tese do confisco das prerrogativas públicas pelas relações feudais 

seria a porta de entrada à “anarquia feudal”. Essa explicação, por sua vez, foi mobilizada por 

diversos autores em momentos distintos, tornando-se a leitura hegemônica por décadas6. 

Entretanto, estas ilustram um pressuposto ainda pouco superado atualmente: o advento do modo 

de produção feudal enquanto solvente das estruturas e lógica de poder mais amplas que a 

localidade. Em outras palavras, a disputa fratricida entre senhores, mobilizados por interesses 

e ganâncias próprias, sem quaisquer instituições de regulação e lógica maior que as intenções 

próprias, formariam o quadro caótico da Idade Média Central no reino da França.  

Sendo assim, esse aprisionamento dos poderes de Estado pela féodalité colocaria em 

primeiro plano as próprias disputas internas da aristocracia. A guerra, por sua vez, é um dos 

aspectos estruturantes da lógica de reprodução da aristocracia. A expansão de patrimônios e 

rendas dá-se, em grande medida, por anexação territorial que se realiza em duas vias principais: 

as relações pessoais ou a conquista militar – e em diversos casos esses elementos andam juntos. 

Essa é, portanto, uma prática fundante da aristocracia feudal e, nesse sentido, é posto o 

problema: existe alguma lógica de reprodução nesse quadro de conflitos ou constituem-se 

apenas autoflagelação?  

Aqui temos o dito vácuo historiográfico, pois as considerações da política na Idade 

Médica Central esbarram nessa questão. Sendo a leitura dominante por décadas, os partidários 

da tese da “anarquia feudal” consideram, em boa medida, esse cenário de conflitos internos até 

os primeiros passos à centralização monárquica iniciada no século XIII a lógica dominante e 

destrutiva. Portanto, de fins do século IX ao final do século XIII teríamos apenas caos de uma 

aristocracia belicosa absorta em conflitos internos e uma monarquia fraca e de mãos atadas? A 

representação utilizada por Thomas Hobbes, em O Leviatã, do homo homini lupus (o homem é 

o lobo do homem) adequar-se-ia de forma lapidar a esta perspectiva da realidade aristocrática 

na Idade Média Central. Nas entrelinhas da tese da “anarquia feudal” está colocada essa 

questão: na ausência de um poder superior – o Estado nesse caso – à aristocracia feudal 

pulverizada em grupos belicosos travava gananciosamente a guerra entre si sem limites, um 

                                                 
5 PETIT-DUTAILLIS, Charles. La monarchie en France et em Angleterre (X-XIII siècles). Paris, La renaissance 

du Livre, 1933. Páginas 17, 21 e 42.  
6 Por exemplo, Charles Parain parte do pressuposto que a transferência da “autoridade pública” à “autoridade de 

pessoa à pessoa” traz a tona o aspecto guerreiro fundamental da reprodução aristocrática e, por isso, o tom 

anárquico em geral. CERM, Sur le féodalisme. Paris, Editions sociales, 1971. Páginas 14 e 24; Nesse sentido, 

Fédou desenvolve sua interpretação de uma “pulverização do Estado” em diversos pequenos Estados belicosos 

entre si. FÉDOU, René. L’Etat au Moyen Âge. Paris, Presse Universitaires de France, 1971. Página 59; Ou ainda, 

Fourquin mobilizando diversas vezes a ideia de “ruína do Estado” e a transferência de poder ao “comando pessoal”. 

FOURQUIN, Guy. Senhorio e feudalidade na Idade Média. Lisboa, Edições 70, 1982. Página 29. 
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cenário completo de autodestruição. Sua superação derivaria apenas com o fortalecimento 

monárquico a ponto de colocar em xeque os interesses privados dos senhores, em outras 

palavras, o Estado enquanto regulador na perspectiva de Hobbes. Esse quadro parece 

exageradamente empobrecedor à compreensão da realidade medieval ainda mais se contrastado 

com a expansão material vivida nesse período no Ocidente medieval nos séculos XI-XIII.  

Confrontando-se com a historiografia mais atual, a perspectiva da “desordem/ anarquia 

feudal” cai por terra. Patrick J. Geary, por exemplo, discute que a inexistência de um sistema 

jurídico impessoal dá ao período medieval uma aparência anárquica7, todavia, o autor busca 

explorar os próprios conflitos aristocráticos vinculados a lógica estrutural vigente, como parte 

constituinte desta. Geary tratará de um caso específico de maneira a ilustrar as formas da prática 

dos conflitos e se questionando – aspecto pouquíssimo considerado – acerca dos meios e 

esforços de se evitar o conflito, ou mesmo de solucioná-lo. Esse caso específico mobilizado 

pelo autor é a querela acerca da posse do sponsalicium, ou seja, a doação mais antiga de um 

priorado, no caso o priorado de Chorges em 1020. A lógica, portanto, não é a dos conflitos 

como manifestações do acaso, mas expressão concreta das disputas entre frações da aristocracia 

e seus meios de disputa política8. A exposição do autor com o caso de Chorges ilustra uma 

forma de solucionar querelas sem a guerra, mesmo sendo essa um mecanismo fundamental das 

negociações – a ameaça da guerra também é uma forma de pressão política importante nas 

negociações.  

Arbítrio de terceiros, conselhos, juramentos, ritos de reconciliação, tratados, etc., são 

aspectos de uma “justiça pessoal”, ou seja, reprodução fundamental da própria lógica pessoal 

das relações. Nessa perspectiva, esse bojo das relações feudo-vassálicas que são mobilizadas 

na origem dos conflitos, também o são nas suas formas de resolução. Assim, Geary procura 

esclarecer que os conflitos não são a negação ou ruptura da lógica vigente, mas sim sua própria 

reprodução estrutural. Não obstante,  

Nas sociedades dos séculos XI e XII as estruturas de conflito tem uma 

importância fundamental, tão permanente quanto às tentativas múltiplas de 

atingir a resolução de oposições (...) em resultado as tentativas de arbítrio 

procuram, geralmente, mais a criação de laços positivos que uma simples 

eliminação do conflito9.   

 

                                                 
7 GEARY, Patrick J. Vivre en conflit dans une France sans État :typologie des mécanismes de règlement des 

conflits (1050-1200). In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 41ᵉ année, N. 5, 1986. pp. 1107-1133. 

Página 07-09.  
8 Id. Ibid. Página 1115.  
9 Id. Ibid. Página 1115 
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Ou mesmo Jérôme Baschet, em seu manual A civilização feudal, procura traçar um 

quadro intelectivo do papel da guerra na lógica aristocrática, pois para esse autor:  

A guerra corresponde, então, a uma lógica própria, que predomina 

particularmente ao longo dos séculos X e XI: a da faide (...) a guerra do tipo 

faide é menos o sinal de um caos social incontrolável do que uma prática que 

permite a reprodução do sistema senhorial (...)10 

 

A lógica da faide fundar-se-ia em um código de honra e vingança que mobilizaria as 

redes de parentesco e clientela. Todavia, esses são elementos ideológicos que mais justificam 

do que explicam os conflitos aristocráticos. Existe a necessidade nos costumes de um tom de 

legitimidade na ação, porém, interessa-nos muito mais compreender as motivações materiais 

desses conflitos na reprodução das estruturas dominantes. Entretanto, o essencial aqui é 

destacar o esforço historiográfico desses autores em considerar esses conflitos para além de sua 

aparência caótica e sim em sua funcionalidade orgânica da própria sociedade medieval.  

Portanto, nessa perspectiva, a prerrogativa fundamental é o fato das relações pessoais 

serem o elã social essencial. As relações de feudo-vassálicas orientam em boa medida o fazer 

da guerra e sua atuação lógica no tecido social, ou seja, mobilizando clientelas e apoios em 

ações com sentidos específicos. Ou seja, os conflitos não são essencialmente a contradição das 

estruturas de pessoalidade, mas sim fazem parte desta e a reproduzem. O exemplo do reino da 

França, segundo A crônica régia de Rigord11, nos oferece um conjunto de elementos a refletir 

nesse sentido. Nota-se que o objetivo geralmente, salvo exceções, não é subjugar totalmente o 

inimigo, mas, quando possível, submetê-lo à vassalidade obtendo rendas das posses 

conquistadas e imediatamente enfeudadas ao então inimigo. O cronista relata vários exemplos 

de querelas que terminam pela submissão do derrotado a clientela do vencedor, que passara a 

usufruir de suas então posses em nome da vassalidade e submissão ao lado vencedor. É o caso, 

em 1184, entre Filipe Augusto e Filipe, conde de Flandres, em relação ao Vermandois e as 

cidades de Saint-Quentin e Péronne. Ou mesmo, dentro desse mesmo conflito, os registros 

contidos na Coleção de Atos de Filipe Augustos12, no que se refere à busca do rei de apoio e 

negociação com outros setores, como a burguesia, pressionando e mobilizando forças contra o 

                                                 
10 BASCHET, Jérôme. A civilização feudal. São Paulo, Editora Globo, 2006. Páginas 113 e 117 
11RIGORD.Histoire de Philippe Auguste / Rigord ;édition, traduction et notes sous la direction de Elisabeth 

Carpentier, Georges Pon et Yves Chauvin. Paris, CNRS, 2006 
12 DELABORDE, M.H. F. Recueildesactes de Philippe-Auguste, roi de France / publié sous ladirection de M. Élie 

Berger,.... Tome I, Années de règne I à XV (1er novembre 1179-31 octobre 1194) / par M. H.-François Delaborde, 

Paris, Imprimerienationale, 1943. (Chartes et diplômesrelatifs à l'Histoire de France, publiés par les soins de 

l'Académie dês inscriptions et belles-lettres.), Bibliothèque de l'écoledeschartes.  
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dito conde de Flandres13.Outro exemplo, em 1202, descreve conflito entre Filipe Augusto e 

Artur, duque da Bretanha, em relação aos condados de Angers e Potiers, entre outros vários 

exemplos14. Nesses casos, um senhor – no caso o rei – subjuga um inimigo militarmente, total 

ou parcialmente, porém, o movimento não é execução deste ou expropriação total de seus bens, 

mas sim submetê-lo a rede vassálica do vencedor. E geralmente oferta-se ao novo vassalo os 

próprios bens expropriados a ele enquanto feudo.  Portanto, submeter o inimigo à homenagem 

e juramento públicos, ou mesmo ao julgamento de corte, é uma das estratégias bastante 

utilizadas pela aristocracia na expansão pessoal do poder.  

Em outros casos, o interessante é pressionar militarmente a negociação seja destruindo 

fortalezas e castelos de menor importância, fazendo razias e pilhagens, aprisionando inimigos 

ou – o que parece ser bastante recorrente na aristocracia francesa – a estratégia do cerco a um 

castelo, ou mesmo cidade. Todos esses são meios de pressionar o lado inimigo a capitulação, 

sem mais traumas ou perdas materiais. Serve de ilustração o caso da longa guerra entre Filipe 

Augusto e João-sem-terra, rei da Inglaterra, na altura de 1194. A esse momento do conflito as 

pressões de ambos os lados encontravam-se na Normandia e tendo o rei francês interesse em 

submeter a “poderosa cidade de Rouen”, o monarca se utiliza dessa estratégia de pressão tanto 

ao rei inglês, quanto aos burgueses de Rouen para forçar uma capitulação da cidade. “[Filipe] 

Toma as cidades de Evreux, Neubourg e Vaudreuil, submete outras cidades fortes, destrói 

várias, faz um grande número de prisioneiros e faz o cerco diante de Rouen”15. Essa parte 

específica do conflito se desenrola até a submissão da cidade de Rouen à Coroa francesa na 

convenção feita entre o monarca e os burgueses da cidade em 1204. Ou ainda, a própria 

ostentação simbólica de força é uma forma de pressão na resolução de conflitos, em diversas 

vezes não sendo necessária nem a guerra propriamente dita, como também pode ilustrar o caso 

de Chorges16.  

Em síntese, as relações internas da aristocracia não são desordenadas, pelo contrário, 

baseiam-se fundamentalmente na lógica estrutural das relações de vassalidade. Logo, estão na 

base da própria reprodução do sistema e não ao contrário. Essas relações, por sua vez,mobilizam 

                                                 
13 Filipe Augustos promete proteção aos mercadores de Flandres, sobretudo em relação às feiras de Copenhagen, 

além de algumas garantias “em tempos de guerra ou em tempos de paz”. Esses apoios serão de grande 

importância aos interesses monárquicos na região. Id. Ibidid. Página 210.  
14 Id. Ibidid. Páginas 47-51 e 167-168 
15 Id. Ibidid. Páginas 177-181. 
16 GEARY, Patrick J. Vivre enconflitdansune France sans État :typologie des mécanismes de règlement des 

conflits (1050-1200). In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 41ᵉ année, N. 5, 1986. pp. 1107-1133. 

Página 16-23 
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um conjunto de normas, tradições e costumes que podemos cristalizar enquanto direito feudal. 

Nesse interim, parte significativa da historiografia, localizará neste elemento o ponto de apoio 

fulcral para o processo da centralização monárquica. Porém, não seria as relações de 

vassalidade o ponto nefrálgico para a dita derrocada do Estado? Para alguns autores é 

justamente esse mesmo elemento que será indispensável a posterior centralização 

monárquica17: conquanto esse elemento aflua ao centro, ao rei, não ao contrário. 

 Dessa maneira, o que está colocado aqui é, também, um problema teórico: só consegue-

se compreender e atribuir sentido a essas relações no momento que afluem ao favor da 

monarquia. Todavia, e quando não afluem ao centro, mas dispersam-se na cadeia hierárquica 

da classe dominante? Compreender as estruturas de poder e dominação da aristocracia para 

além de seus níveis mais pontuais e de contato, não só para uma análise mais fidedigna e menos 

estereotipada quanto também para compreender mais racionalmente o processo histórico da 

centralização e surgimento do Estado moderno.  

Os historiadores menos afeitos as discussões e problematizações teóricas ficariam 

estarrecidos: essas relações não são lineares e bem desenhadas, mas fundamentalmente 

esparsas, dispersas e contraditórias. Entretanto, pasmem, nenhuma realidade histórica não é 

contraditória, nenhuma realidade histórica é simples e linear – o que varia, sem dúvida, é o nível 

em que essas contradições afluem as aparências e seu papel na reprodução do conjunto. O 

objetivo teórico-metodológico posto inicialmente é justamente nesse sentido: captar o 

desenvolvimento contraditório dos processos, não no sentido de rebaixá-los idealmente, mas 

sim apreender os movimentos que ora contradizem as estruturam, ora as reproduzem, ora as 

modificam. Esse conjunto essencialmente contraditório é o próprio movimento da realidade.  

A dialética será o elemento norteador fundamental nesse sentido. Enquanto método de 

apreensão da realidade centra-se no intuito fundamental não de torná-la estática e, aí sim, 

conseguir examiná-la, mas perceber os elementos em movimento que a constituem, o 

movimento do real. Na modernidade, Hegel inova em subverter a lógica parmediana – de 

Parmênides – ou seja, a compreensão ilustrada no “A não é igual a não-A”, logo é igual a não-

A. Nesse sentido, Hegel está elaborando que a realidade é movimento, é processualidade. 

Subverte essa lógica no sentido em que o movimento,  

                                                 
17 Devido ao curto fôlego desse artigo, parece uma boa síntese de tendência presentes na historiográfica francesa 

a obra de Ganshof, em especial sua discussão sobre o vínculo das relações feudo-vassálicas e o Estado. Ver, 

GANSHOF, François. O que é feudalismo? São Paulo, Coleção Saber, 1978. Páginas 211-213. As obras já citadas 

de Petit-Dutaillis e René Fédou também confluem a esta leitura. 
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tem seu dinamismo fundado na contradição. A é ao mesmo tempo A e não-A; 

A é ao mesmo tempo a afirmação de si contendo forças que negam essa 

afirmação. É desse confronto entre a afirmação de A e aquilo que é a negação 

de A que vai surgir o diferente, o outro. Mas o outro, se é novo em relação a 

A, traz em si os traços da positividade de A. Por isso não é uma simples 

negação: é uma negação da negação que conduz a um novo – Hegel diria: em 

um nível superior – mas conservando, metamorfoseados, elementos originais. 

Isso seria a dimensão tríplice do movimento da lógica dialética de Hegel: uma 

afirmação, uma negação e a negação da negação, que se pode chamar de 

superação18 

 

 É o clássico: tese, antítese e síntese. Todavia, Hegel é um intelectual idealista, ou seja, 

a prerrogativa inicial é o ser ideal, não a materialidade. Diversos intelectuais teceram a crítica 

da dialética hegeliana – mesmo admitindo suas enormes contribuições – dentre eles o próprio 

Marx, no que chama-se “virada materialista da dialética”, ou virar de ponta cabeça a dialética 

de Hegel. Para Marx, a prerrogativa fundamental não é o ideal, mas sim o material: aqui, o 

primado da existência é material. Nesse sentido, a dialética enquanto método de análise e 

compreensão do ser e seu movimento constante e contraditório têm em Marx suas bases 

lançadas sob as relações materiais de produção e reprodução da vida humana. A compreensão 

que os homens precisam reproduzir-se constantemente – ou seja, garantir materialmente as 

prerrogativas de sua existência como alimentação, moradia, etc. – e que, para isso, necessitam 

de uma produção sistemática dessas condições estrutura a análise marxiana da realidade 

humana baseada no primado da objetividade19 (ou primado do material). Em outras palavras, 

Marx desloca a análise do ser do campo do ideal, como Hegel a entendia, ao campo material: 

essa necessidade da produção e reprodução da vida humana e social e a forma de realizá-la, trás 

consigo elementos condicionantes as próprias relações sócio-históricas20. Em linhas gerais, 

essas são algumas prerrogativas do materialismo histórico, que na perspectiva de Marx e 

Engels, é fundamentalmente dialético sendo até tautológico falar em materialismo histórico-

dialético.  

                                                 
18 NETTO, José Paulo. Dialética: teoria e prática. In: ODiário.info, 12 de julho de 2017.  
19 Marx expõe essa questão em vários, de maneiras variadas. Entretanto, a sintetiza – apesar das problemáticas e 

críticas que a obra engendrará – em MARX, Karl. A ideologia alemã. São Paulo, Boitempo Editorial, 2012. Páginas 

32-33 e 87.  
20 Uma das críticas mais recorrentes e mobilizadas ao pensamento marxiano é a do determinismo econômico. 

Muita tinta foi gasta para elaborar a crítica ao economicismo de Marx e pouquíssimo tempo de ler esses autores. 

Todavia, essa é uma crítica refutável textualmente pelas obras de Marx e Engels e, não obstante, pouquíssimo 

contextualizada. Engels, em correspondência com Bloch, realiza ele mesmo a mea-culpa, coloca em contexto a 

produção de suas obras ao lado de Marx e refuta as críticas ao economicismo. Esse é um dos textos imprescindíveis 

aos que mobilizam as categorias intelectuais e políticas de Marx e Engels. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. 

Obras escolhidas, volume 03. São Paulo, Editora Alfa-Omega. Páginas 286-288.  
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 Nessa perspectiva, a dialética marxiana oferece profícua e edificante discussão em 

relação à realidade medieval, teórica e metodologicamente. Se, como no caso específico 

estudado, as contradições das relações internas da aristocracia saltam aos olhos, um arcabouço 

intelectual como a dialética oferece importantes métodos justamente por não recusar ou 

constranger-se pelas contradições imanentes – pelo contrário, tem nelas seu próprio motor e 

realização. Esse esforço, tomando em conta os fartos exemplos das discussões da medievalística 

francesa, parece absolutamente inovador. A tarefa intelectual não é simplificar a realidade 

medieval ou vulgarizá-la, mas sim compreender suas totalidades em movimento, apreender suas 

categorias constitutivas e articulações próprias. Se fossemos utilizar os termos hegelianos como 

exemplo, não se trataria de “solucionar” as antíteses, transformá-las em sínteses: seria 

justamente apreender como as antíteses em movimento, na prática, produzem sínteses, que ora 

negam, ora reproduzem a realidade – por isso mesmo, movimento.  

 Conquanto tenha-se a dialética enquanto método, é importante sublinhar que essa não é 

mero sinônimo de contradição – como aparece diversas vezes atualmente, uma completa 

diluição teórica do conceito. Metodologicamente, em O capital, Marx trabalha com quatro 

dimensões principais da dialética: exposição, procedimento progressivo-regressivo, 

contradição e crítica21. Nesse exemplo ainda, o fundamental para Marx é transcender a 

aparência dos fenômenos e adentrar a essência – e reproduzi-la – do movimento sistemático-

lógico do capital, de seus elementos mais pontuais e empíricos – como a mercadoria – à 

abstração de suas estruturas de funcionamento basilares. A dialética aparece em Marx,  

Enquanto unidade resolutiva das contradições e integradora do negativo e do 

positivo (...) O método dialético quer superar essa exterioridade do 

conhecimento em relação ao objeto e a concepção instrumental de método aí 

presente. Ele exige que o conhecimento apreenda as determinações do 

conteúdo no próprio movimento pelo qual elas se desdobram, estabelecendo 

a conexão necessária e imanente entre elas22 

 

 Confrontados com a realidade medieval tem-se cada vez mais dimensão da 

complexidade da mesma. As análises empíricas por vezes demonstram uma diversidade 

tamanha que contradizem as teses mais “generalizantes”. Um bom exemplo é o caso das 

recorrentes críticas ao estudo localizado de Duby sobre o Macônnais que foi ampliado enquanto 

exemplo pelo autor a uma realidade mais ampla, que nem sempre respalda esta teoria. Em 

                                                 
21 MÜLLER, Marcos Lutz. Exposição e método dialético em O capital. Extraído do Boletim Seaf, nº 2, 1982. 

Página 02.  
22 Id. Ibidid. Páginas 04-05. 
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específico acerca das relações pessoais da aristocracia, esse conjunto é absolutamente diverso. 

Em exemplo, a região francesa do Languedoc nos séculos XI e XII, segundo HélèneDébax23, 

vivia uma rede senhorial de castelos bastante “emaranhada”: um senhor podia ter vários castelos 

e vários senhores podiam ter um único castelo, de maneira que “raramente um senhor controla 

a totalidade de um castelo”24. Entretanto, a autora demonstra com base em diversos cartulários 

do período uma latente e significativa expansão de novos castelos, neste mesmo período dos 

séculos XI-XII25. Podemos, então, aludir inicialmente que o aparente caos dos diversos 

enlaçamentos via vassalidade, em relação aos castelos, não foi um elemento destrutivo ou um 

empecilho ao desenvolvimento dessa aristocracia castelã. Mas sim, um elemento estrutural 

constituinte do próprio desenvolvimento baseado nas relações pessoais.  

 Essas são discussões teóricas e metodológicas que, levando-se em conta a própria 

trajetória histórica da Escola francesa, valendo-se da dialética como ponto de partida torneia o 

trabalho em tons de originalidade. Novos olhares, perspectivas e problemática sobre bases 

documentais tão manuseadas trazem a tona resultados não antes vistos. Nessa intenção de 

explorar o tema sob um ângulo pouquíssimo privilegiado que insere-se a discussão da forma 

estatal.  

Nesse ínterim a forma estatal com frequência é rejeitada ao período. Em grande medida 

partindo-se de uma concepção da categoria Estado absolutamente rígida sob os moldes da 

impessoalidade específica da forma do Estado capitalista, ou do modelo centralizado do 

Império Romano. Certamente as sugestões de Marx acerca da categoria Estado não a engessam 

de tal maneira. Mesmo que este não tenha dedicado uma obra exclusivamente ao trato dessa 

categoria26, a mesma é um elemento fundamental em suas análise e figura diluída em diversas 

obras, como O capital – sobretudo o terceiro volume.Não obstante, o problema em diversas 

vezes é o que se entende por Estado. Por exemplo, se a busca em vistas de um Estado detentor 

do monopólio da violência e da justiça, como Jean-Philippe Genet27, haverá profundíssimas 

dificuldades de encontrá-lo no período medieval. Mobilizando os traços e elementos da 

                                                 
23 DÉBAX, Hélène. L'aristocratie langue docienne et la société féodale: Le témoignagedes sources (Midi de la 

France, XIe et XIIesiècles). HAL Archives-ouverte, 2008. 
24 Id. Ibidid. Páginas 15-17.  
25 Id. Ibidid. Páginas 04-07. A autora utiliza-se de dois mapas da localização geográfica dos castelos no Languedoc, 

um sobre os séculos IX-X e o segundo sobre os séculos XI-XII. Esse contraste visual da forte expansão dos castelos 

é usado para reforçar os argumentos da autora.  
26 Octavio Ianni discute o quão imprescindível a discussão estatal na análise de Marx sobre o capitalismo e sua 

forma orgânica de reprodução.  In: IANNI, Octavio (Org.). Marx: sociologia. SP: Ática, 1992 
27 GENET, Jean-Philippe. La genèse de l'Étatmoderne [Lesenjeux d'unprogramme de recherche]. In: Actes de 

larechercheensciencessociales. Vol. 118, juin 1997. Genèse de l’Étatmoderne. pp. 3-18 
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discussão marxiana sobre a questão, o Estado em sua essência como personificação dos 

antagonismos de classe e instrumento de dominação de um dado setor dominante, pensá-lo a 

sociedades fraturadas e calcadas na extração de mais-trabalho é perfeitamente viável.  

Baseando-se nesses traços, há de se pensar essa problemática em concomitância com a 

realidade material do período e suas condições objetivas. Sendo assim, as relações pessoais são 

a base elementar do período e é justamente sob esta base que repousa as formas de poder e 

política, logo, a possibilidade estatal também não foge esse elemento. Diferentemente das 

leituras mais correntes, essas relações constituem-se justamente a base do chamamos de Estado 

feudal28. E a fluidez das relações internas da aristocracia, e seu potencial nível de contradição, 

exigem rigorosa análise e estudo. Dessa forma, o esforço a ser mobilizado é a compreensão dos 

laços pessoais não como entrave as lógicas mais amplas de reprodução, mas justamente sua 

base. E existem espaços de articulação e disputa acerca dessa realidade, como a Cour de France 

entre outras. Verificando, a despeito de suas querelas internas, que a aristocracia atua enquanto 

corpo – ou pares – eis a dinâmica a ser esclarecida sob novos olhares.  

Todavia, as contradições não devem aparecer como entraves, mas justamente como 

motor. O tema do Estado na medievalística francesa foi, em curto fôlego, retomado com a 

abordagem de Jean-Philippe Genet na década de 80. Todavia não figura na historiografia com 

grande abordagem, seja pelos preconceitos que envolvem a questão e a interditam a realidade 

medieval, seja o pouco interesse dos historiadores as discussões teórico-filosóficas e a 

compreensão de sistemas e lógicas gerais. Não obstante, o historiador João Bernardo em sua 

formidável obra intitulada Poder e dinheiro, 

A análise da contraditoriedade de um sistema desvenda as operações do 

tempo. Quando se tornam patentes as tensões que antes estavam apenas 

implícitas, passa-se da análise sincrônica à diacrônica, do estudo de uma 

estrutura ao estudo dos conflitos. Nesta perspectiva os confrontos sociais não 

constituem fenômenos isolados, mas o próprio funcionamento do sistema (...) 

Os conflitos são a manifestação sensível das contradições. Materializam o 

tempo e são, por isso, o fundamento da história29. 
 

Trazer novas perspectivas e problemáticas ao campo dos estudos medievais é uma 

importante tarefa científica, mas também política. O não tratamento de certas discussões não 

                                                 
28São referências iniciais ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado absolutista. São Paulo, Editora Brasiliense, 

2010; ASTARITA, Carlos. El Estado feudal centralizado: una revision de latesis de Perry Anderson a la luz del 

caso castellano. Anales de Historia antigua y medieval, nº 30, 1997; THERBORN,Göran. Como domina la classe 

dominante? – Aparatos de estado y poder estatal en feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Madrid: Siglo 

XXI, 1979. 
29 BERNARDO, João. Poder e dinheiro. Tomo II, Porto, 1995. Página 09.  
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implica, necessariamente, a não relevância da questão; mas sim, perspectivas. Compreender o 

funcionamento orgânico dessa sociedade é indissociável do esforço de elucidar as relações 

intra-aristocrática enquanto estrutura fundamental de reprodução desta. Não apenas isso: aclarar 

as lógicas sistêmicas do período é central à compreensão da lógica de exploração do 

campesinato em um período intenso de alta da produção e novos elementos de dominação. Um 

fragoroso e constrangedor silêncio de uma imensa massa sem-nome que, tomando em conta as 

análises discutidas, ergueu sob suas costas a sociedade feudal e as bases do que chamaríamos 

de modernidade. 
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DE AL-USHBUNA À UMA LISBOA CRISTÃ 

 

Luiz José da Silva1 

INTRODUÇÃO 

 A formação do Reino de Portugal, se refletida na íntegra, certamente reportará o 

estudioso a partir das últimas décadas do século XI ao final do XII, inserida neste contexto, a 

cidade de Lisboa2 ocupa uma posição estratégica em diferentes aspectos, e, alguns como o 

social, econômico, político, religioso e o militar, serão abordados neste trabalho, considerando 

um corte temporal de 1147 a 1212, período que assinala o cerco da cidade, efetuado por D. 

Afonso Henriques e os aliados da II Cruzada, finalizando com o fim do reinado de D. Sancho 

I, primeiros reis de Portugal. 

 

 A imagem no mapa, referente ao Final do século XI, simboliza o espaço geopolítico do 

Condado de Portucale, sob o domínio de do reino de Leão; os demais reinos hispânicos e a 

região conhecida como domínios muçulmanos. A segunda imagem, refere-se ao século XII e 

apresenta um reino de Portugal expandido tanto ao Norte quanto ao Sul, onde observa-se o ano 

de 1139. Sabemos através de Herculano3 ser este o ano em que D. Afonso Hennriques após a 

batalha de Ouriques, foi aclamado pelo povo como Rei Afonso I. Lisboa neste mapa já está 

                                                 
1 Luiz José da Silva, Mestrando em História Política na UERJ. 
2 Al-Ushbuna, Lisboa muçulmana. 
3 HERCULANO, Alexandre. História de Portugal – III – Livro II – 1128 – 1185. 1ª ed. Lisboa: Ótima Tipográfica 

– Odivelas, 1983. 
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incluída nas conquistas do monarca português, fato que somente ocorreira em outubro de 1147, 

todavia, esta possível falha não nos impede de avaliarmos geográficamente o esforço de 

D.Afonso I no processo de transformação do Condado a Reino. A representação territorial está 

correta quando nos situamos no reinado de D.Sancho I, segundo monarca. 

 Verificar se a tomada de Lisboa, estava no contexto de uma real necessidade para o 

processo expansionista portugalense, é considerar a posição geográfica da cidade comoúnica 

opção do Rei D. Afonso I para prosseguir em direção ao Sul? 

 Identificar na aliança entre portugueses e os participantes da II Cruzada os diferentes 

interesses na invasão da cidade. 

 Descrever a reconstrução de uma Lisboa a partir de D. Afonso I que ao final do reinado 

de Sancho I situa-se como possível capital de um reino. 

 Na maioria das vezes que ouvimos alguém falar na tomada de Lisboa, logo nos vem à 

mente os feitos heroicos, o perfil e os atributos de um rei guerreiro e empreendedor, mencionado 

nas Crônicas de Frei Antônio Brandão4, como um católico temente a Deus, mas não estão 

presentes para todos o brilho e a luz de Lisboa sob o domínio árabe, seu comércio marítimo e 

se havia ali antes de 1147, liberdade de crença. As reais intenções de D. Afonso I somente 

ficarão claras nos dias que sucederam a submissão da cidade. Trazer algumas das razões, que 

fizeram a Lisboa não cristã ter sido alvo da ambição de um reino em transformação e a forma 

como de decaída, reergue-se para assumir o controle de todas as demais motivou este artigo. 

Alcançar essas razões nos levaram ao “saber” de historiadores que em algum momento também 

tiveram interesses diferenciados por Lisboa. 

 

AL-USHBUNA NO AGUARDO DA SALVAÇÃO 

O Algarve, do árabe “al-Andaluz”, al-Gharb, região assim denominada que antes de 

outubro de 1147, se encontrava sob o domínio dos árabes e Lisboa era considerada a maior 

cidade do Gharb al-Andalus. Salete Salvado descreve: 

uma área urbana no interior das suas muralhas comparável à cidade de 

Braga (c. de 15 hectares), Silves (15 hectares) e Évora (16 hectares), 

menor que Coimbra, cuja muralha fechava uma área de 22 hectares, e 

quatro vezes maior do que o Porto, que não passava de uma pequena 

cidade, com uma área de 4 hectares.
 5

  

                                                 
4 BRANDÃO, Frei Antônio. Crônica de D. Afonso Henriques. Porto: Livraria Civilização, 1971 
5 SALVADO, Salete, coord. - Afonso I de Portugal: nos 900 anos do seu nascimento. Lisboa: Grupo de Amigos 

de Lisboa, Câmara Municipal, 2012. p.149-171. 
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A partir da vitória em Ouríques (1139), Afonso Henriques passa a usar o título de rei 

por aclamação popular, qualifica como seu chanceler o arcebispo D. João Peculiar, 

antigoregrante6 de Santa Cruz, muito influente na vida política do reino. José Mattoso também 

aponta a construção dos castelos Templários em forma de uma linha defensiva em torno de 

Coimbra. Um sinal bastante claro de que D. Afonso Henriques tinha intenção de expansão para 

o Sul desde 1140 ou 1142, antes de ter sido reconhecido como rei por Afonso VII, e até mesmo 

antecede ao pedido de reconhecimento à Santa Sé, através do mesmo cardeal que mediara a 

conferência de Zamora durante o ano de 1143, fatos também mencionados por Maria João 

Branco7, o que demonstra planejamento e estratégia, afastando qualquer ideia, de que o primeiro 

monarca possa ter agido por impulso em algum momento. 

Cada vitória com avanço territorial, implicava na ida do arcebispo e chanceler à Santa 

Sé, onde advogava tanto os interesses do clero bracarense quanto o reconhecimento das novas 

aquisições territoriais de Afonso I. As ações do monarca no planejamento da conquista de 

Lisboa tiveram o embasamento do Papa Eugenio III, o que realça a postura do arcebispo João 

Peculiar como chanceler, somado as inteirações de D. Afonso I junto aos homens que seguiam 

para a 2 ª Cruzada. 

Informes absolutos sobre a população de Lisboa, antes ou após a vitória portuguesa são 

impossíveis de serem encontrados, entretanto Antônio Henrique de Oliveira Marques, 

menciona que em 1147, pouco antes da tomada da cidade de Santarém, por D. Afonso I, havia 

5000 habitantes em Lisboa. Herculano8 refere-se a um quantitativo populacional da cidade, 

antes da invasão, devido aos fugitivos de Santarém, em torno de 154000 homens, afora crianças 

e mulheres. Este número não incluia a presença de escalabitanos9 que buscaram abrigo no 

interior das muralhas de Lisboa.O documento mais antigo que faz referência ao número da 

população de Lisboa é “A Conquista de Lisboa aos Mouros: Relato de um Cruzado Inglês10”, 

referindo 60 000 famílias, em 1147, incluindo as populações dos subúrbios, pagadoras de 

                                                 
6A Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho (Sacer et Apostolicus Ordo Canonicorum Regularium 

Sancti AugustiniouCanonici Regulares Sancti Augustini, CRSA) é uma ordem de cónegos regrantes da Igreja 

Católica Romana, a qual segue uma regra instituída a partir dos ensinamentos de Santo Agostinho. 
7 BRANCO, Maria João V. A Conquista de Lisboa Revisitada. In: Arqueologia Medieval. Porto, Portugal: Edições 

Afrontamento, 2001, p.217. 
8HERCULANO, Alexandre. História de Portugal III – Livro II – 1128 – 1185. 1ª ed. Lisboa: Óptima Tipográfica-

Odivelas, 1983, p.78. 
9 Escalabitanos, naturais de Santarém. 
10 BRANCO, Maria João V. Introdução. In: NASCIMENTO, Aires A. A Conquista de Lisboa aos Mouros: Relato 

de um Cruzado. 2ª ed. Lisboa: Nova Veja, 2007, p.9–27. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordens_e_congrega%C3%A7%C3%B5es_religiosas_cat%C3%B3licas
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3negos_regrantes&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_de_Hipona
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tributos, ondese somavam os homens livres isentos de impostos.A cidade, diz Jorge Gaspar11, 

permitia um valor estratégico que fica acima dos aspectos militares, pois era a porta para 

dominar a região sul, que abrigava cidades como Sintra, Palmela, Almada e a cobiçada Alcácer 

do Sal, cidade privilegiada na exploração da pesca e do sal, situa-se atualmente no Distrito de 

Setúbal. A navegação fluvial continha o maior rio da Península Ibérica, o Tejo, que encontra o 

Oceano Atlântico, não através de uma solução clássica, de delta ou de estuário, mas por um 

complexo sistema misto, distando 30 Km do oceano o rio Tejo espraia-se por entre ilhas 

(mouchões), confundindo-se com um dos seus principais afluentes, o rio Sorraia, ambos 

desaguam em um regolfo, o Mar de Palha12, que se estreita com o Oceano em um apertado 

gargalo. 

 

Imagem do cerco13 de Lisboa em 1147 

 

 

Dominar Lisboa implicava em algumas exigências, como a conquista de Santarém, por 

ser esta cidade uma porta para o Sul, que somente poderia ser alcançado por Lisboa. Um outro 

requisito, talvez o mais importante e muito considerado por D. Afonso I, era a falta de um 

                                                 
11 GASPAR, Jorge. Da Lisboa Oriental. O oceano, o Tejo e o Mar da Palha: Três entradas para explicar Lisboa. 

Scripta Vetera – Edicion Electrônica de Trabajos publicados sobre Geografia y Ciências Sociales. Universidad de 

Barcelona. [ISSN: 1578-0015]. 
12 Mar de Palha apresenta margens assimétrica, bacias hidrográficas e praias baixas mais ao sul, é a "enseada" 

amena e ampla para todas as navegações marítimas que cruzam a Costa, desde os Fenícios em busca das 

Cassitéridas, aos petroleiros que descarregando nas refinarias do Mar do Norte, vinham (vêm ainda) fazer as 

reparações nos estaleiros da Lisnave. 
13Imagem do cerco de Lisboa. Disponível em:  

www.google.com.br/search?q=mapa+do+cerco+à+Lisboa+em+1147&tbm. Acesso em: 01 jun 2017. 

http://www.google.com.br/search?q=mapa+do+cerco+à+Lisboa+em+1147&tbm
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quantitativo em homens suficiente para a realização do feito. O monarca portugalense, visualiza 

nos cruzados uma auspiciosa solução para seus problemas e certamente não lhe passa 

desapercebido que tal auxílio servia a uma dupla finalidade: ele teria os contingentes de homens 

necessários e aproximaria a guerra de reconquista à guerra santa da Cruzada, isto o aproximaria 

como rei e o seu reino ao modelo de rei necessário para marcar sua condição de rei de Portugal 

sob a soberania da Santa Sé e autoridade divina. 

LISBOA EM UMA NOVA REALIDADE 

A vitória em Lisboa configura os anseios de Roma quanto a expansão do território 

cristão, sendo justificado o deslocamento do arcebispo João Peculiar para Roma, em 1148, 

acompanhado de um templário. Tratou com o Papa Eugênio III da redefinição dos termos da 

sua relação com Toledo, reinterando a sujeição de Santa Cruz e o enfeudamento e censo do rei 

de Portugal a Roma. Não deixou de participar os feitos de Afonso I, destacando empatia junto 

aos portugueses e sua piedade com os vencidos em conformidade com os desígnios papais. 

Após outubro de 1147, uma nova realidade tomou conta da cidade, o poder social, 

econômico e político passou para o controle dos cavaleiros do Norte, sob o reinado de Afonso 

I. Muçulmanos e moçárabes, assim como alguns cruzados, decidiram permanecer em definitivo, 

ali instalando-se, a despeito da fome e da peste. Grande parte dos habitantes perderam suas 

casas e pertences. 

É possível uma visualização do espaço geográfico de Portugal, em 1185, através do 

mapa Fronteiras de Portugal. Este foi o ano da morte de D. Afonso I e o início do reinado de D. 

Sancho I, filho e herdeiro. O novo rei tem por herança uma estrutura social, política, econômica 

e religiosa de um reino que ainda necessita ser consolidado e esta foi uma das suas 

preocupações, a qual somou-se a continuidade do esforço de reconquista. 

 

Fronteiras de Portugal14 em 1185 

                                                 
14Fonte: SANTOS, Maria Luiza Santos; AMARAL, Claudia; MAIA, Lidia. A Descoberta da História e Geografia 

de Portugal. Porto: Porto Editora: Disponível em: <http://hgp-recursos.blogspot.com.br/.>. Acesso em 30 mai 

2017. 
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Muitas decisões foram tomadas assim que um pouco de normalidade desceu sobre a 

cidade, uma delas a que tomou o arcebispo D. João Peculiar, tão logo purificou a mesquita, 

transformou-a em Sé, como Catedral de Santa Maria Maior e a pedido do Rei Afonso I, 

restaurou a diocese consagrando d. Gilberto15 como novo bispo da cidade. Esta atitude do 

primaz bracarense, reafirma a posição de Portugal em cada vez mais afastar-se de qualquer tipo 

de dependência hispânica. No tempo dos Godos, a Igreja de Lisboa era subordinada a diocese 

de Mérida, na época capital da Lusitânia, a nova política sob orientação do primeiro monarca 

português era de colocar todas as dioceses do reino na dependência do arcebispado de Braga. 

Como consequência: implicações sociais, que permitiria ao bispo d. Gilbertoações sobre a 

população, tanto no aspecto religioso quanto no conduzir de cada dia e o lado econômico 

permitiria o direito de auferir a cobrança de tributos sobre os diferentes produtos 

comercializados, o que incluiria percentual sobre os estoques efetuados pelos navios que 

aportassem. Efetuou implementações na Sé de Lisboa, criou as paróquias de São Vicente de 

Fora, Mártires e Santa Justa, sendo que alguns anos antes, mais precisamente em 1173, 

chegaram a Lisboa as relíquias de São Vicente, que passou desde então a ser o patrono de 

Lisboa; também não deixou de ter preocupações com a concretização da reconquista, escreveu 

cartas a seus conterrâneos na Inglaterra pedindo que viessem ajudar. 

Longas décadas passaram antes de Lisboa recuperar a grandeza perdida. A consolidação 

da conquista é lenta, considerando-se o domínio e a ascensão almóada no Ândalus. Segundo 

                                                 
15Dom Gilberto de Hastings, origem inglesa, integrava a armada que se destinava a Terra Santa, II Cruzada. 
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Coelho16, ainda em 1179, ano do foral afonsino17 de Lisboa, o que representava um sinal 

fortíssimo de que a cidade recuperava a sua antiga importância. Em 1180, navios muçulmanos 

assolaram o estuário do Tejo e, em 1190 os almóadas estabelecem-se em Almada,recuperaram 

no ano de 1191 Alcácer do Sal e Palmela. A segurança da Lisboa cristã somente ocorrerá com 

a conquista definitiva de Alcácer do Sal em 1217 e finalmente após a conquista do Algarve em 

1249. Estas informações de José Mattoso e Antônio Borges Coelho, assinalam, que muitos 

embates seriam realizados até que o reino de Portugal estivesse consolidado. 

Segundo Borges (2001), demograficamente e topograficamente Lisboa segue 

alcançando importante papel como centro marítimo, ocorrendo uma recuperação, o que é 

constatado em 1991 com as nove freguesias, sete das quais intra-muros e as três freguesias do 

arrabalde de Alfama: S. Estêvao, S. Pedro e S. Miguel. As relações marítimas de Lisboa com o 

Mediterrâneo, tendo sofrido um primeiro impacto negativo, compreensível diante do caos, 

consequência das mudanças, foram restabelecidas, como mencionado por José Mattoso, ”os 

portos portugueses, depois da conquista cristã, passaram a ser frequentados por marinheiros e 

mercadores das diversas cidades italianas, e por catalães ou valencianos”. O Comércio, inserido 

no contexto das transformações da cidade, aumenta gradativamente, estreita-se as 

comunicações da cidade liberta com povoações do Sul, principalmente a partir da tomada de 

Alcácer do Sal. Os órgãos da administração central foram gradativamente sendo absorvidos, 

sendo fixados na cidade. 

Devido a herança islâmica, Lisboa apresenta uma estrutura urbana dividida em quatro 

áreas de ocupação, núcleos urbanos, autônomos sob o ponto de vista social e jurídico, como se 

fossem quatro cidades inseridas em uma, tuteladas pelo Rei e pelos forais. Logo após a 

Reconquista, historiadores como José Luiz de Mattos, identificaram a existência de comunas 

urbanas de cristãos moçárabes, judaicas e as mouras, anteriores à tomada de Lisboa, núcleos 

urbanos autônomos em quase toda sua totalidade social e jurídica, no fundo semelhantes a 

quatro cidades sob a soberania do Rei e dos forais. Essa comunidade judaica existente em 

Lisboa, teve uma participação na vida social e econômica da cidade, atividades que se 

estenderam até o século XVI, “Dominaram quase sempre o sistema portuário financeiro e 

                                                 
16 COELHO, Antônio Borges. Lisboa nos dois primeiros séculos após a reconquista. In: Arqueologia Medieval. 

Porto, Portugal: Edições Afrontamento, 2001, p.235. 
17O foral (1179) equiparava Lisboa em direitos sociais e políticos a Coimbra e a Santarém. O foral é atribuído 

quando o estuário do Tejo está bloqueado por navios muçulmanos de características portuguesas, que compartilha 

com Coimbra e Santarém. 
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mercantil da Cidade”, entretanto, remodelações denominadas de “Vilas Novas” com origem na 

época manuelina, provocaram o desaparecimento das marcas dessas judiarias18, no que 

colaborou “os terremotos telúrico e urbano-pombalinos do século XVIII”19. 

 Uma das primeiras ações, logo após a invasão, ocorreu na área religiosa com o arcebispo 

de Braga, sagrou os novos bispos portugueses, mesmo sem o beneplácito papal, menciona 

Antônio Borges Coelho, que o credo bracarense coloca sob a sua autoridade os bispos de 

Lamego, de Viseu e também o de Lisboa. Integrando-se no Estado Cristão, Lisboa perde a 

princípio importância política diante da cidade de Coimbra, sendo que Braga, sede do 

arcebispado, capital religiosa não rivalizava com os novos centros urbanos como Guimarães e 

Porto.O processo de evolução da cidade fundamentou-se na excelência da posição geográfica, 

a fertilidade do termo, a excelência do porto, o comércio rico com os portos do Mediterrâneo 

muçulmano, o comércio com os portos cristãos, o afluxo do ouro africano dos almorávidas e na 

riqueza piscícola dos seus mares, comenta Borges (2001), que os pescadores uniam-se em 

poderosos grupos sociais cujos produtos adquiridos se destinavam ao mercado, enquanto que 

os marinheiros profissionais, alcaides, arraizes, eram equiparados a cavaleiros. Fato que 

indiretamente mostrava a falta de marinheiros e em segundo lugar, que os monarcas favoreciam 

o caminho natural de Lisboa para o mar. 

O mapa das Rotas Marítimas Portuguesas, séculos XI a XIII, assinala o trajeto 

percorrido pelos navios, ao longo da proteção das costas marítimas. 

 

                                                 
18 Judiaria, judaria ou bairro judeu. 
19 MATTOS, José Luiz de. Reconquista – Heranças e Reconfigurações. In: Arqueologia Medieval. Porto, Portugal: 

Edições Afrontamento, 2001, p.79. 

 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

185 

 

 
416 X 305 – eroneducador.blogspot.com 

 

 Desde o século XII, em fase que antecede a tomada de Lisboa, os mercadores tinham 

desenvolvido atividades comerciais na Europa do Norte e em algumas regiões do mediterrâneo. 

Uma rota comercial que passava por Lisboa, menciona Mattoso20, que desde o desenvolvimento 

comercial muçulmano do final da época oméia, com a ativação do comércio marítimo e da 

circulação monetária, desenvolveu-se primeiramente como um entreposto abastecedor de 

Santarém e depoispassou a ser eixo do comércio marítimo, vindo do Sul e das exportações, que 

fluíam paraa via Coimbra – Santiago. 

A conquista cristã trouxe de imediato uma acentuada queda no comércio, bem como na 

economia da cidade e de tudo que a ela estava arraigado, mas em breve tempo a recuperação 

tornou ainda mais importante o aspecto econômico, ganhando força a partir da administração 

iniciada por Sancho I, segundo rei e filho de Afonso I. As transações comerciais envolviam 

vinho, cortiça, azeite, mel, peles e couro, frutos secos, metais, armas e tecidos, entre outras 

coisas. 

Eventos em realce para a Cidade de Lisboa 

28/06/1147 Início do Cerco de Lisboa 

25/10/1147 D. Afonso Henriques conquista a Cidade aos mouros 

21/11/1147 Lançamento da 1ª pedra da Igreja de São Vicente de Fora 

1168 Edificação da Igreja de Santa Cruz do Castelo 

                                                 
20 MATTOSO, José. No 850º Aniversário da Conquista de Lisboa. In: Arqueologia Medieval. Porto, Portugal: 

Edições Afrontamento, 2001, p.11. 

_______________. Identificação de um país. 3ª ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1988. 
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15/09/1173 Chegada das relíquias do corpo de São Vicente à barra do Tejo 

1179 Realização das primeiras reuniões da Câmara de Lisboa à porta da Sé 

05/1179 Foral de Lisboa, D. Afonso Henriques 

1185 Início da Feira da Ladra, no Chão da Feira, ao Castelo de São Jorge 

15/08/1195 Nasce na Freguesia da Sé, Fernando de Bulhões, Sto. Antônio de Lisboa 

08/1204 Confirmação do Foral de Lisboa, D. Sancho I 

10/1241 Primeira pedra do Convento de s. Domingos 

1246 Concessão e confirmação dos privilégios à Lisboa, D. Afonso III 

1256 Passagem da Cidade de Lisboa à Capital do Reino de Portugal 

 

  A tabela, “Eventos em realce para a Cidade de Lisboa”, construída a partir do conteúdo 

obtido no texto do Geo Gabinete de estudos Olisiponenses21, apresenta uma síntese breve, 

porém conclusiva e ilustrativa de alguns fatos, que ocorreram em linha ascendente na 

Lisboacristã. 

Por fim, após a morte de D. Sancho I, em 1212, o reino de Portugal encontra-se 

praticamente consolidado territorialmente, politicamente, com a economia em evolução, a 

despeito dos contratempos até naturais para um jovem reino,de modo que não mais arcará com 

o ônus da tão sofrida vassalagem para com nenhum senhor hispânico, haverá de prestar contas 

com a Igreja. Em 1256, a Cidade de Lisboa tornar-se-á Capital do Reino de Portugal. 

                                                 
21 GEO GABINETE DE ESTUDOS OLISIPONENSES, Jornal da Exposição. Lisboa Afonsina entre a conquista 

aos mouros e a outorga do Primeiro Foral. In: História de Lisboa – Tempos Fortes. Lisboa, Portugal: Câmara 

Municipal de Lisboa, 2013, cap.3, p.6. 
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QUANDO O CÉU DESCE A TERRA: 

O PAPEL DOS ANJOS NAS ARTES DE MORRER (SÉCULO XV)1 

 

Patrícia Marques de Souza* 

 

“Não são todos os anjos espíritos ao 

serviço de Deus, que lhes confia 

missões para o bem daqueles que 

devem herdar a salvação?” 2 
 

A manifestação angélica é uma descida do Céu a terra que santifica o homem, o tempo 

e o espaço. Com efeito, tanto os textos quanto as imagens cristãs medievais destacavam um 

espaço-tempo intermediário que permitia manifestar o mundo celeste e elevar ao Céu, o mundo 

humano. Portanto, a criatura angélica não era apenas um modelo a ser seguido, mas também 

um companheiro e um iniciador da vida cristã para os fiéis, como é possível notar com a citação 

acima de um versículo da Epístola aos Hebreus. Neste sentido, este paper tem como objetivo 

analisar o papel desempenhado pelas criaturas angélicas na construção do imaginário cristão 

sobre a hora do transitus da alma, com destaque para a iconografia do anjo guardião e dos anjos 

pscicopompos. A principal fonte de análise é o incunábulo da Arte de Bien Morir3 impresso em 

castelhano em c. 1480, na cidade de Saragoça, reino de Aragão4. 

  

AS ORIGENS DA ARS MORIENDI NA BAIXA IDADE MÉDIA 

      O gênero literário da Ars Moriendi, surgido por volta de 1415 durante o Concílio de 

Constança, pretendia preparar o cristão para o seu fim terreno. Esta narrativa de cunho 

moralizante e de autoria ainda anônima – alguns historiadores acreditam que o texto tenha 

                                                 
* Mestra em História Social (PPGHIS/UFRJ) 
1 Este paper é um desdobramento da pesquisa de mestrado intitulada: Entre a Salvação e a Danação: As Gravuras, 

a Persuasão e a Memória da Paixão na Arte de Bien Morir (1480-84).  
2 Hebreus 1,14. 
3 ANÔNIMO. Arte de Bien Morir y breve confessionário. Em castelhano. Incunábulo impresso por Pablo Hurus 

em Zaragoça. 1480-1484. Com onze xilogravuras. Atualmente na Biblioteca do Monastério de São Lourenço 

Escorial, Espanha.  
4 Durante a pesquisa de mestrado foi consultado tanto o códice original que se encontra atualmente na Biblioteca 

do Real Monastério de São Lourenço de Escorial, na Espanha - através da bolsa de estudos Fellow Mundus - 

Erasmus Mundus - quanto a edição fac-símile com estudo introdutório e transcrição realizada por Francisco Gago 

Jover. 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/hebreus_1_14/
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origem dominicana5 - tinha como objetivo ensinar o correto procedimento para o bem morrer 

tanto para os enfermos quanto para os clérigos e familiares que acompanhariam o moribundo. 

A hora da morte, por sua vez, era entendida como a prova final do merecimento da salvação 

individual, pois segundo a narrativa, cada fiel seria tanto tentado pelos demônios quanto bem 

aconselhado pelos anjos antes do passamento da sua alma. 

      A fonte privilegiada desta investigação é um livro raro e de grande qualidade que é um 

dos testemunhos do início da arte da tipografia na Península Ibérica. O exemplar estudado neste 

paper é a primeira tradução do latim para a língua castelhana conhecida da Ars Moriendi. O 

códice em questão possui como título: a Arte de Bien Morir y Breve Confessionario e apresenta 

tanto o conteúdo padrão da versão curta das Artes de Morrer do século XV quanto um manual 

de confissão. O incunábulo foi impresso pela oficina de Pablo Hurus em c. 1480, na cidade de 

Saragoça e contém onze gravuras. Estas retratavam a expectativa para a morte individual, na 

qual as criaturas angélicas possuíam um dever fundamental 

É importante destacar algumas palavras que foram recorrentes neste paper e que podem 

suscitar dúvidas. A primeira delas é o uso do termo histórico “buen ángel” (“bom anjo”, em 

língua portuguesa) que apareceu na narrativa em castelhano da Arte de Bien Morir e da 

expressão “anjo da guarda” 6. Na maior parte dos casos, optou-se por manter o uso do termo 

histórico e, quando necessário, procurou-se mostrar a equivalência da sua função com a do anjo 

guardião que adotou e particularizou algumas funções específicas do arcanjo Miguel desde o 

século X. Desde já destaco que a importância do anjo da guarda foi crescente após a “criação” 

do Purgatório como local de expiação transitório das almas no Além e da insistência da 

preparação para a morte e para o julgamento individual, como veremos adiante.  

 

AS CRIATURAS ANGÉLICAS E O MUNDO VIRTUOSO CRISTÃO 

   Os anjos estiveram presentes em muitas religiões e suas funções variaram entre guardiães, 

protetores e justiceiros. A palavra anjo procede do grego ánghelos que significa “mensageiro” 

ou “enviado” e foi traduzida para o hebraico bíblico como mal’ak, de igual significado7. Os 

                                                 
5 Cf. O'CONNOR, Mary Catharine. The Art of dying well: The development of the Ars Moriendi. AMS Press, 1966. 

p. 50. 
6 Os anjos da guarda tornaram-se objeto de grande devoção a partir do século XIV, sobretudo no reino de Aragão. 

Cf. FAURE, Philippe. Anjos. In: Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Vol 1. EDUSC: Bauru, 2006. p.p. 

77-80. 
7 Cf. WARD, Laura; STEEDS, Will. Los ángeles en la Arte. Madri: Edilupa Ediciones, 2006. p.6. 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mary+Catharine+O%27Connor&search-alias=books&text=Mary+Catharine+O%27Connor&sort=relevancerank
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antigos acreditavam que a existência e a atuação destes seres espirituais interferiam diretamente 

na vida humana. 

      No cristianismo, os anjos são ao mesmo tempo: servos obedientes de Deus; adoradores 

gloriosos do poder celestial; mensageiros celestes e sábios guias tanto na vida terrena quanto 

no Além. Eles formam a multidão do exército espiritual que louva a Deus conforme descrito no 

Evangelho de Lucas8. No medievo, a figura celeste aparecia não somente nos textos teológicos, 

místicos, nos relatos das visões, das vidas dos santos, nos sermões ou nas coletâneas de 

milagres, mas também em uma iconografia superabundante.    

Na cultura cristã, a visita e a visão dos anjos ou dos arcanjos poderiam ser entendidas 

como um testemunho da santidade dos que o receberam – e que possui como exemplo máximo, 

o anúncio angélico feito pelo arcanjo Gabriel à Maria. Com efeito, o anjo era considerado como 

um ser cuja vocação era manifestar-se aos homens e com eles estabelecer relações. Tanto os 

textos quanto as imagens destacavam um espaço-tempo intermediário entre o Céu e a terra, que 

permitia manifestar o mundo celeste e elevar ao Céu, o mundo humano. Portanto, a criatura 

angélica não era apenas um modelo celeste, mas sim um companheiro e um iniciador da vida 

cristã para os homens. Assim, o anjo era, ao mesmo tempo, um ideal espiritual e um agente de 

desvelamento dos mistérios divinos.  

A crença na ação evangelizadora dos seres de luz estava presente em diferentes livros 

do Novo Testamento – como nos Evangelhos e na Epístola aos Hebreus - e também em diversos 

textos teológicos. Por exemplo: a obra “O Pastor de Hermas” escrita em grego no século II, e 

que gozou de grande autoridade no período inicial de consolidação do cristianismo, trazia um 

texto alegórico, no qual, a terceira visão indicava uma torre. Esta era identificada como a Igreja 

e a sua construção foi atribuída, na narrativa, aos anjos9. O significado desta história explica 

que Deus confiou tanto a sua criação quanto a sua Igreja à proteção das criaturas angélicas que 

deveriam, por sua vez, zelar por ela assim como defendê-la e fortalecê-la. A presença e o 

trabalho angélico eram lembrados nos edifícios religiosos, nas imagens privadas, nos livros 

ilustrados - como a Arte de Bien Morir -, além das audições das homilias e dos sermões 

públicos.  

No Ocidente, foi Santo Agostinho que lançou as bases da doutrina ortodoxa angélica e 

que definiu a natureza destes seres como puramente espiritual e livre. O bispo de Hipona 

                                                 
8 Lc 2, 13. 
9 Cf. PONS, Guillermo (Org). Textos Patrísticos. Los ángeles en los padres de la Iglesia. Madri: Editorial Ciudad 

Nueva, 2003. pp. 16-17. 
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também anunciou as suas principais funções: ao mesmo tempo, eles se voltavam para Deus e o 

glorificavam e também agiam no mundo visível. Agostinho também insistiu sobre a 

correspondência profunda que unia o anjo e o homem: as duas criaturas eram inteligentes e 

criadas à imagem de Deus, embora uma seja espiritual e a outra corporal.  

Para o Pseudo-Dionísio, a hierarquia celeste era uma santa ordem, um saber e uma ação 

que visava à imitação divina. A cada ser era designado um mérito e uma parte da própria luz de 

Deus, até mesmo para os seres mais hierarquicamente inferiores. Cada escala da ordem 

hierárquica cooperava para o plano divino. Sendo assim, a finalidade desta ordenação era 

conferir às criaturas a semelhança divina para uni-las novamente a Deus, isto é, cada um O 

imitaria, segundo a sua própria função dentro da hierarquia:  

 

[...] quando se fala de hierarquia, se entende por isso certa ordenação 

perfeitamente santa, imagem do esplendor divino, tendendo tanto quanto 

possível e sem sacrilégio assemelhar-se Àquele que é o seu próprio princípio. 

Para cada um dos membros da hierarquia, a perfeição consiste em imitar a 

Deus o melhor que puder, tornando-se “cooperadores” Dele.10 

  

O Areopagita também dizia que foi por bondade divina que a ordem hierárquica foi 

criada, pois cabe somente a Deus chamar os seres para entrarem em comunhão com Ele na 

medida da capacidade de cada um. A estes seres, chamados angélicos, cabe revelar o mistério 

da Divindade, pois é através deles que são transmitidas as revelações que ultrapassam o 

entendimento dos homens. Portanto, eles são os responsáveis por guiar as pessoas e por 

manifestar-se perante elas, como aconteceu com Moisés, no Antigo Testamento e com Zacarias, 

com a Virgem de Nazaré e com São José, entre outros exemplos, no Novo Testamento. Sobre 

a importância da ação angélica na história bíblica, o Pseudo-Dionísio comentou:  

 

[...] ao que concerne ao mistério do amor de Jesus pelos homens foram os 

anjos que em primeiro lugar receberam a iniciação. E foi por intermédio deles 

que esse conhecimento desceu até nós. [...] Igualmente o arcanjo Gabriel 

ensinou à Santíssima Virgem que nela se cumpriria o mistério da Encarnação. 

Outro anjo instruiu José sobre a verdade dos acontecimentos. Foi um anjo que 

difundiu a boa nova aos pastores [...] Por intermédio dos anjos José foi avisado 

que ele deveria partir para o Egito e assim novamente quando de seu regresso 

a Judeia.11 

  

                                                 
10 AREOPAGITA, Pseudo-Dionísio. (Século V). Da Hierarquia Celeste. p. 7. 

https://sumateologica.files.wordpress.com/2010/02/pseudo-dionisio_da_hierarquia_celeste.pdf Acesso em 01 de 

julho de 2017.  
11 Idem. p. 11. 

https://sumateologica.files.wordpress.com/2010/02/pseudo-dionisio_da_hierarquia_celeste.pdf
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 Na Alta Idade Média, a devoção aos arcanjos difundiu-se: em 789, os três arcanjos 

Miguel, Gabriel e Rafael foram reconhecidos oficialmente pela Igreja. Neste período, as 

criaturas angélicas tornaram-se personagens recorrentes na literatura de viagens imaginárias e 

funcionavam como guias espirituais que facilitavam o regresso do cristão à vida terrena ou à 

morada da alma, no Além12. Assim como o Diabo e os demônios, os bons anjos não podiam 

interferir diretamente na ação humana contra a sua vontade. Estes poderiam, apenas, fornecer 

conselhos úteis para que o cristão pudesse recuperar a sua confiança e fortalecer a sua fé. 

 Os bons anjos e os anjos caídos, devido à soberba, lutavam um combate implacável 

todos os dias no espaço terrestre na tentativa de conquistar as almas humanas como foi definido 

oficialmente em 1215, com o IV Concílio de Latrão, que afirmou o livre arbítrio angélico, ou 

seja, assim como os homens, os anjos eram livres para escolher o caminho de Deus ou a 

desobediência a este. Ademais, São Cipriano de Antióquia (c. 250 – c. 304) já defendia na sua 

Carta 58 que os anjos eram testemunhas e espectadores do combate espiritual dos homens com 

os demônios no mundo terreno. Deste modo, os humanos deveriam se preocupar em travar uma 

batalha gloriosa e sublime, pois o prêmio seria a glória celestial que significava contemplar a 

Deus, e não a conquista das glórias terrenas que eram vazias e sem propósito como foi dito por 

São Cipriano e como foi reafirmado pela Arte de Bien Morir:  

  

Los hombres se ejercitan y se preparan para las luchas de la tierra, y tienen 

a mucho honor verse coronados a la vista del Pueblo y en presencia del 

emperador. He aquí una lucha sublime y grandiosa y, por ele premio de la 

gloria celestial, gloriosa, en la que nos contempla Dios mientras combatimos 

y, mirando a los que se digno hacer hijos suyos, disfruta con el espetáculo de 

nuestra lucha. Cuando luchamos, cuando con batimos en las batallas de la fe 

nos contempla Dios, nos contemplan los ángeles, nos contempla también 

Cristo.¡Qué dignidade tan grande y tan gloriosa, qué felicidade es combatir 

teniendo a Dios por presidente del espetáculo, y recibir la corona conquistada 

teniendo por juez a Cristo!13 

 

 

                                                 
12 HOWARTH, Glennys; LEAMAN, Oliver. A enciclopédia da morte e da Arte de Morrer. Lisboa: Quimera 

Editores e Círculo de Leitores, 2004. p. 23. 
13 Tradução minha: “Os homens se exercitam e se preparam para as lutas da terra e, possuem muita honra em 

versem coroados à vista do povo e na presença do imperador. Há aqui uma luta sublime e gloriosa, e pelo prêmio 

da glória celestial, gloriosa, a qual, Deus contempla enquanto combatemos e, olhando os que se dignam a serem 

filhos dele, e desfrutando do espetáculo da nossa luta. Quando lutamos, quando combatemos nas batalhas da fé, 

Deus nos contempla, os anjos nos contemplam, Cristo também nos contempla. Que dignidade tão grande e tão 

gloriosa, que felicidade é combater tendo Deus como presidente do espetáculo, e receber a coroa conquistada tendo 

o Cristo, como o próprio juiz”. CIPRIANO, Santo (c. 250 – c. 304). Carta 58, 8: CSEL 3, 663 apud PONS, 

Guillermo (Org). Op. Cit. pp. 81-82. 
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Jacoppo de Varazze, por exemplo, escreveu no sermão sobre São Miguel, presente na 

Legenda Áurea, que: “Todo homem possui um bom anjo e um anjo mau”. 14 A evocação destes 

tipos específicos angélicos lembrava a concepção hierárquica defendida pelo Pseudo-Dionísio 

e atualizada por outros teólogos na Idade Média: a hierarquia da sociedade terreste influenciava 

o modo de conceber a divina. Era bastante provável que o autor anônimo da Arte de Bien Morir 

conhecesse a obra de Varazze e tivesse tido algum contato com os textos sobre a hierarquia 

angélica, apesar destes autores não terem sido mencionados de forma explícita na narrativa.   

Para São Tomás de Aquino – que pode ser considerado como o maior angeólogo de 

todos os tempos, o que lhe valeu, inclusive, o título de “doutor angélico” – os anjos poderiam 

ensinar aos homens de duas formas: pela divina (invisível) e pela humana (visível). Através da 

forma antropomórfica, os anjos deveriam aparecer sensivelmente, pois não era possível ensinar 

agindo sobre a imaginação15. Nas gravuras da Arte de Morrer, os anjos assumiram a forma 

antropomórfica – como indicava Tomás de Aquino - para aparecer no quarto do moribundo. 

Desta maneira, a semelhança física entre a criatura angélica e humana foi ressaltada. De acordo 

com o doutor angélico, os homens só seriam capazes de aprender com os servidores de Deus 

através de sinais sensíveis e por isso, os anjos precisavam se rebaixar à natureza humana e 

assumir o seu aspecto.  

A partir do século XIII, a humanidade dos anjos seguiu a crescente humanização do 

Cristo e da Virgem nas representações pictóricas. Tornado confidente, conselheiro e 

intercessor, o anjo experimentou os sentimentos humanos e adotou as atitudes do devoto. Neste 

sentido, o próximo tópico irá explicar como os bons anjos poderiam ajudar os cristãos a 

alcançaram a sua morada celeste.   

 

O PAPEL DOS ANJOS DA ARTE DE BIEN MORIR 

Na Arte de Bien Morir, os anjos manifestavam a harmonia da Criação e desempenhavam 

três grandes funções: foram guardiões, conselheiros e condutores de almas. Eles eram símbolos 

da presença divina na terra e guias fiéis que atuavam na revelação da vontade divina e nos 

ensinamentos da Igreja. Suas presenças serviam para comunicar e realizar a autoridade divina. 

Eles eram os enviados celestes para cuidar dos homens e lhes transmitir a vontade do Todo-

                                                 
14 VARAZZE, Jacoppo. Legenda Áurea: Vida dos Santos. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. pp. 813-824. 
15 AQUINO, Tomás de (1225-1274). Sobre O Ensino (De Magistro) / Os Sete Pecados Capitais. Editora Martins 

Fontes, 2001. pp. 50-51. 
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Poderoso. Uma das missões da corte angélica era preparar os homens para a visão de Deus. 

Estes, após terem sido salvos, viveriam semelhante aos anjos no Céu conforme foi dito no 

Evangelho de Mateus16. 

Assim como os anjos maus escolheram, por própria vontade, desobedecer e se afastar 

de Deus, o homem próximo à hora da morte precisava decidir sobre qual caminho seguir. 

Assim, na narrativa da Arte de Morrer, o bom anjo exercia seu papel através do conselho 

apaziguador que vencia o discurso de seu oponente, pois uma das suas funções específicas era 

assegurar que o homem tivesse uma boa morte. Estes bons anjos serviam a Deus enquanto 

cuidavam da salvação dos homens: estes eram protetores e amigos dos cristãos que caminhavam 

neste mundo como peregrinos até que eles fossem chamados pela bondade divina ao reino dos 

Céus, conforme era ensinado na Arte de Bien Morir.  

Cabia a cada anjo da guarda assistir individualmente uma pessoa. Os anjos pessoais 

deveriam fomentar a oração, fortalecer a luta contra as tentações e inclinar o moribundo a se 

manter em paz e com fé na misericórdia divina. Orígenes (185-254) em “Homilías sobre el 

Evangelio de San Lucas” já expressava a crença na proteção angélica em relação à Igreja e a 

cada cristão: “Por mi parte, no dudo de que en nuestra asamblea se hallan presentes también 

los ángeles, puesto que ellos velan solamente sobre la Iglesia universal, sino también sobra 

cada uno de nosotros”17. Orígenes também acreditava na existência de um bom anjo – 

proveniente de Deus - e de um anjo mau – vindo do Diabo – que acompanhavam cada pessoa:  

 

A cada cual le acompañan dos ángeles, uno de justicia y outro de iniquidade. 

Si hay buenos pensamientos en nuestro corazón y la justicia se instala en 

nuestra alma, no cabe duda de que nos está hablando el ángel del Señor. Si, 

en cambio, la maldad se agita en nuestro corazón, es que nos habla el ángel 

del Diablo. Si en cada hombre hay, dos ángeles, pienso que esparcidos por 

las diversas regiones hay también ángeles buenos y malos. 18 

 

 Gregório de Nissa (355-394) na sua obra “Sobre a vida de Moisés” também acreditava 

na existência de um anjo bom e outro mal para cada cristão19. O primeiro cuidaria dos homens 

enquanto o segundo era o seu corruptor. Mas, foi a partir do século X que se assistiu, 

                                                 
16 Mt 22, 30. 
17 Apud PONS, Guillermo (Org). Op. Cit. pp. 99-100. 
18 Tradução minha: “Cada pessoa é acompanhada por dois anjos, um da justiça e o outro da iniquidade. Caso 

existam bons pensamentos em nosso coração e se a justiça se instala na nossa alma, não há dúvida de que estamos 

falando do anjo do Senhor. Porém, se ao acontrário, a maldade se agita em nosso coração, estamos falando do anjo 

do Diabo. Caso haja dois anjos para cada homem, penso que deve haver anjos bons e maus espalhados por diversos 

lugares”. PONS, Guillermo (Org). Op. Cit. p. 101. 
19 Idem.  p. 105. 
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definitivamente, a emergência do anjo da guarda individual20. Este apareceu como uma 

particularização das funções do arcanjo São Miguel. Neste período, multiplicaram-se preces 

privadas ao anjo da guarda, sob o patronato de São Joao Gualberto (985-1073) e de Santo 

Anselmo (1033-1109), por exemplo. Os cistercienses, como São Bernardo (1090-1153), 

ampliaram esta devoção no século XII. 

Na obra do Honorio Augusto dunensis (1080-1154) encontra-se a primeira exposição 

precisa sobre os anjos da guarda em um texto de cunho teológico. Essa emergência estaria 

vinculada a uma relativa “descoberta do indivíduo” no século XII, como argumenta Philippe 

Faure21. A insistência na pregação sobre julgamento pessoal depois da morte e a transformação 

do Além, com a criação do Purgatório, contribuíram para valorizar o papel do anjo da guarda, 

cuja atividade passou a se estender às almas sofredoras.  

O anjo da guarda ganhou importância em razão da insistência da pastoral da salvação 

pessoal como testemunha a recomendação do autor anônimo da Arte de Bien Morir: “[...] 

ruegue a todos los ángeles, e especialmente al ángel deputado por su guarda”22. A devoção ao 

protetor individual foi mais forte quando se disseminou a crença nos imensos poderes dos 

demônios. Assim, é importante destacar que a devoção ao anjo da guarda insere-se na 

consciência da assimilação escatológica dos cristãos. Contudo, o protetor e guia pessoal 

desempenhava um papel limitado segundo a angeologia, pois ele estava inserido na hierarquia 

celeste e, segundo o Pseudo-Dionísio, estes anjos eram os últimos da escala hierárquica e por 

isso, eles possuíam funções mais ordinárias. Já nas gravuras da Arte de Bien Morir, os anjos da 

guarda desempenhavam um papel fulcral na busca pela salvação eterna: eles eram os ministros 

de Deus que ajudavam o moribundo a se manter calmo e confiante perante as investidas dos 

agentes de Lúcifer. 

A excelência angélica justificava a sua veneração. O fim do século XV vê eclodir 

oficialmente a devoção aos anjos da guarda23. Um fato histórico importante é que no reino de 

Aragão houve uma forte devoção aos anjos de proteção individual, sob a influência do 

franciscano Francisco Eximenes e do dominicano São Vicente Ferrer. Esta emergência 

devocional estaria ligada às calamidades da Peste e poderia justificar o desejo de encomendar 

ou produzir incunábulos escritos em línguas vernáculas da Ars Moriendi (em castelhano e em 

                                                 
20 FAURE, Philippe. Anjos. Op. Cit. p 74. 
21 FAURE, Philippe. Anjos. Op. Cit. p 74. 
22 Tradução minha: “E rogue [por proteção] a todos os anjos, especialmente ao anjo responsável pela tua guarda”. 
23 FAURE, Philippe. Anjos. Op. Cit. p. 69. 
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catalão). Porém, o reconhecimento da primeira festa solene dos anjos da guarda pela bula 

Pontifícia aconteceu, apenas, em 1518, a pedido do bispo Rodez Francisco de Estaing. 

A crença na eficácia do protetor angélico pode ser percebida na Arte de Morrer: após 

cada tentação, a aparição angélica restabelecia a confiança humana em Deus através da 

utilização de vários exemplos positivos – como a recordação dos santos, da Virgem e do Cristo 

- que motivavam o personagem do moribundo e, indiretamente, o leitor/ouvinte do códice, a 

perseverar na fé. O anjo era uma figura eficaz para exortar a prática sacramental, o 

aperfeiçoamento pessoal e para representar a vigilância celeste. Por isso, a presença angélica 

foi muitas vezes associada com a devoção à humildade do Cristo sofredor na Baixa Idade 

Média, como a Arte de Bien Morir também atesta.  

 

A ICONOGRAFIA ANGÉLICA 

O crescimento quantitativo da presença angélica nas imagens poderia indicar o desejo 

de ver os habitantes do Céu acompanharem os homens sobre a terra. Ao longo do medievo, a 

representação das criaturas angélicas multiplicou-se tanto na encenação do teatro religioso 

quanto na criação das imagens cristãs. Entre o divino e o humano, o anjo encontrava seu lugar 

de ação e suas funções. Estas pareciam fundamentais, pois eles eram inseparáveis da 

manifestação de Deus em glória; permitiam representar o drama da origem do mal e do fim dos 

tempos; eram os mensageiros da vontade divina; os reveladores de segredos celestes; os guias 

e os companheiros do homem, aqui e no Além. Seu papel não era somente o de por em 

movimento as imagens e torná-las narrativas, mas também de desvelar visualmente, um espaço 

e um tempo diversos do espaço-tempo terrestre.  

Nas estampas da Arte de Bien Morir foram figurados 29 demônios contra 10 anjos, 

sendo que cinco destes eram anjos da guarda; três eram anjos “auxiliares” e dois eram anjos 

pscicopompos. A iconografia angélica, diferentemente das distinções da angeologia, não 

possuía tanta individualidade e inventividade se comparada às imagens demoníacas. Durante 

muito tempo, na arte cristã, se procurou destacar mais o aspecto punitivo e aterrorizador dos 

diabos e das tormentas infernais do que a recompensa celestial. Contudo, a iconografia angélica 

também foi testemunha da tentativa de figurar a beleza e o esplendor do reino de Deus seja nas 

delicadas figuras pintadas por Fra Angélico ou por Jan Van Eyck no século XV, por exemplo.  

Segundo a ortodoxia cristã, os anjos se manifestavam poucas vezes em seu total 

esplendor e majestade, características estas da corte do Todo Poderoso, pois, eles poderiam 

assustar os homens com seu aspecto impressionante. Por isso, eles se adaptavam com facilidade 
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e com suave paciência à condição humana.  Sobre a ação dos bons anjos, dizia Jacques Le Goff: 

“Antes de tudo, [...], os anjos trazem uma luz, uma familiaridade, às vezes até uma fantasia, a 

um mundo em que os focos de angústia são numerosos. Com os santos e a Virgem Maria, eles 

acrescentam um elo à cadeia dos intercessores.”24  

Segundo Philippe Faure, a Bíblia moralizada de Oxford-Londres-Paris, datada entre c. 

1230, continha, provavelmente, a primeira imagem conhecida do anjo pessoal: um medalhão 

que ilustrava a passagem da Epístola aos Hebreus 1, 5.25 Ao longo da Idade Média, os anjos 

foram personagens que passaram a fazer, cada vez mais, parte do drama humano nas narrativas 

e nas imagens. Acompanhando o processo de humanização do divino a partir do século XII, os 

anjos também começaram a ser representados com maior naturalismo e havia a intenção de 

transmitir alguns sentimentos humanos de maneira mais convincente como a alegria e a pena, 

por exemplo. Eles eram os ministros ordinários da providência divina e frequentemente 

apareciam nas distintas cenas bíblicas e hagiográficas.  

A iconografia angélica foi mais facilmente sistematizada na arte cristã, o que ajudava 

no fácil reconhecimento dos personagens. Estes poderiam ser divididos em dois grandes topoi: 

os anjos em ação e os anjos em adoração26.  No primeiro grupo – que interessa mais a este 

trabalho - poderiam ser inseridos os anjos mensageiros - como o arcanjo São Gabriel - e os 

anjos da guarda, que foram objeto de grande devoção a partir do século XIV, sobretudo no reino 

de Aragão, e que foram de extrema importância na narrativa da Arte de Bien Morir 27. A 

emergência do culto ao anjo guardião está profundamente atrelada à insistência pastoral sobre 

a salvação pessoal, como atesta o manual de bem morrer.  

Na Arte de Bien Morir, os dez anjos representados visualmente possuíam uma 

fisionomia jovem, que não indicava particularmente nenhum sexo, e longas asas formadas por 

uma plumagem delicada. Eles utilizavam uma leve túnica marcada por drapeados e broches. A 

interação destas figuras com o moribundo era de extrema importância para a narrativa, pois era 

através dos gestos das criaturas angélicas que era possível para o leitor/espectador visualizar o 

diálogo e o movimento da cena. Os bons anjos eram os responsáveis por trazer a luz e a 

tranquilidade ao ambiente assim como comunicar a vontade divina aos homens. Eram também 

                                                 
24 LE GOFF, J. Para um novo conceito de Idade Média. Lisboa: Editora Estampa, 1972. p. 195. 
25 FAURE, Philippe. Les anges gardiens (XIIIe-XVe siècles). Modes et finalités d’une protection rapprochée. p.p.8-

9. http://crm.revues.org/380 Acesso em 6 de março de 2017. 
26 Cf. HERNANDO, Irene González. “Los Ángeles”. In: Revista Digital de Iconografia Medieval. Vol I, nº 1, 

2009, p. 3.  https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-11-13-Angeles.pdf Acesso em 10 de janeiro de 2017. 
27 FAURE, Philippe. Anjos. Op. Cit. p.p.77-80.  

http://crm.revues.org/380
https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-11-13-Angeles.pdf
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os mediadores entre o espaço terrestre e celeste na vida cotidiana assim como o ponto de 

interação entre as duas esferas representadas visualmente nas estampas.  

                                       

 

            

                                     

 

 

É interessante notar que nenhuma criatura angélica possui auréolas nas estampas  

Figura 1.  Os bons anjos. Detalhes. Arte de Bien Morir. c. 1480. Em castelhano. Impresso em Saragoça 

por Pablo Hurus. Monastério de São Lourenço Escorial, Espanha. 
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de Saragoça como as que foram utilizadas pela Trindade, pela Virgem e pelos santos (figura 1). 

Apesar desta ausência, a santidade das figuras que estão sendo analisadas já era marcada pela 

graça e pela fluidez da sua postura, pelo seu vestuário sutil e pelos seus gestos delicados. Apesar 

de estarem circulando pela terra, mesmo assim eles carregavam a tranquilidade e a paz celeste 

por onde passavam e forneciam um pouco de conforto ao doente, já que era importante destacar 

que os anjos da guarda asseguravam, sobretudo, uma boa morte.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No caso da Arte de Bien Morir, é relevante frisar que os anjos desempenhavam o papel 

de guiar tanto o personagem principal da história quanto o leitor/espectador do códice no 

caminho da salvação que era professado pela fé católica. Nesta narrativa moralizante, os anjos 

e os demônios também serviram para mostrar que, apesar da tensão em saber o desfecho do 

enfermo, os bons anjos sempre venciam as criaturas demoníacas, já que os primeiros eram 

servos fiéis e obedientes de Deus que trabalhavam em benefício da humanidade enquanto os 

últimos optaram por seguir o orgulhoso Lúcifer e foram expulsos do Céu.  

Era um pressuposto comum nas imagens medievais que a figura menos importante 

aparecesse em movimento (o que se exprimia não pelo rosto, mas pela posição do corpo) 

enquanto os personagens mais importantes vinham representados visualmente de forma mais 

imóvel, como aconteceu com os anjos, os santos, a Virgem e a Trindade presentes nas estampas 

da Arte de Bien Morir. Esta observação é inteiramente válida para as estampas analisadas: 

percebe-se a importância e o papel dos personagens pela sua anatomia, tamanho, expressão e 

movimento.  

Por fim, tanto os anjos quanto os demônios ajudaram a criar uma sequência narrativa 

que foi lembrada nas imagens com o objetivo de auxiliar a identificação, a memorização e o 

aprendizado do leitor/espectador. E, além disso, as figuras angélicas também foram os 

responsáveis por desvelar um espaço e um tempo diferenciados do espaço-tempo terrestre: nas 

estampas conjugavam-se o tempo de Deus e o tempo do homem. 
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RECONQUISTA IBÉRICA E COLONIZAÇÃO: UM OLHAR SOBRE O 

CASO DE SEVILHA 

Paula de Souza Valle Justen* 

 O imaginário da Reconquista exerce grande apelo entre os medievalistas: entre os 

espanhóis, por envolver diretamente o discurso sobre a formação nacional e de identidade 

ibérica; entre hispanistas das mais variadas origens, o seu paralelo com as Cruzadas, as 

produções literárias criadas durante o processo (como o emblemático Cantar delmío Cid), a 

interação entre cristãos e muçulmanos, seja em seus aspectos culturais, seja a questão da 

fronteira no desenvolvimento de ambas sociedades. Entretanto, ambos os grupos convergem na 

apresentação de um cristianismo vitorioso sobre o islã, eventualmente com tons apologéticos. 

Por trás dessa perspectiva está a ideia, muitas vezes não clara mesmo entre os autores, de um 

ganho civilizacional da (Re)conquista da Península Ibérica, entrevista principalmente no trato 

das fontes documentais, muitas vezes encaradas de uma forma positivista como emanação da 

verdade, e mesmo no contínuo uso do próprio termo “Reconquista”. 

 

O DISCURSO DA RECONQUISTA E O IDEAL NACIONAL ESPANHOL 

 A primeira acepção do termo “Reconquista” evoca a ideia de retomada de um território 

que havia sido perdido num dado momento; no caso, a Península Ibérica. As interpretações 

mais tradicionais do processo, seguindo esta acepção, estabelecem que "Reconquista" se refere 

à recuperação do território do antigo reino visigodo que havia sido perdido com a conquista 

islâmica da península em 711, interpretada aqui como uma invasão, uma usurpação do antigo 

reino visigótico. Assim, “invasão” e “Reconquista” se configuram como dois termos-chave para 

um discurso que legitima um processo expansionista de grupos nortenhos que conseguiram 

fazer frente ao poder islâmico e se mantiveram autônomos nas cordilheiras cantábricas. Estes 

grupos, que se constituíram à margem do domínio muçulmano, entendiam-se como 

continuadores do passado gótico, herdeiros de um tempo de unidade política ibérica que 

deveriam restabelecer. O discurso da Reconquista, assim, é antes de tudo uma construção 

ideológica onde esse processo de expansão dos nortenhos é encarado como uma recuperação 

de territórios que pertenciam aos novos conquistadores muçulmanos. 

________________________ 

*Professora Mestra (Translatio Studii∕UFF) 
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 Trata-se de uma retórica muito bem localizada historicamente. É possível remontar a 

primeira formulação deste verdadeiro topus ideológico ao reinado do monarca astur-leonês 

Afonso III, no século IX. Dom Afonso tinha uma profunda preocupação em estabelecer uma 

continuidade entre o reino das Astúrias e o reino visigótico. Para isso, duas crônicas distintas 

foram escritas sob seu mando, a Crónica Albedense em 881 e a Crónica de Alfonso III em9111. 

Nelas, há a primeira formulação da Batalha de Covadonga, ocorrida em 734, como a primeira 

batalha em que os nortenhos conseguiram vencer as tropas muçulmanas, tornando-se o início 

da ofensiva cristã contra os usurpadores islâmicos e, portanto, da Reconquista. Forjava-se a 

continuidade com o passado visigodo ao afirmar-se pela primeira vez que Pelágio, o herói que 

liderou o êxito de Covadonga e do qual Afonso descendia, era um visigodo que havia se 

refugiado no norte após a invasão árabe e berbere. A partir deste ponto, todas as histórias de 

batalhas dos povos cantábricos contra os muçulmanos passam a ser interpretadas como uma 

resistência visigoda aos usurpadores muçulmanos, quando historicamente falando estas 

populações nortenhas também haviam sido hostis mesmo à dominação visigoda e, antes dela, à 

romana2: 

“En este caso, la superestructura ideológica había triunfado sobre la realid 

adinmediatadándole un sentido del que carecía y proporcionando la base para 

que los historiadores futuros pudieran atribuir equivocadamente a los 

montañeses cántabros y vascones, enemigos tradicionales de los visigodos, el 

papel de ser sus sucesores políticos frente a los musulmanes. Esto, como 

hemos visto, empezó a suceder – y sólo por lo que se refiere a cántabros y 

astures – más de cien años después de que árabes y bereberes llegaran a la 

Península.”3 

 

 Muito prontamente a historiografia espanhola aceitou o discurso das crônicas como 

verdade. Aos positivistas da geração de 1919, que encaravam o documento como emanação da 

                                                 
1 Há duas versões conhecidas desta crônica: a primeira se denomina Crónica Rotense, assim chamada por 

encontrar-se no Códice de Roda, e a segunda de Crónica Sebastianense, por ter sido enviada por Alfonso III ao 

seu sobrinho e bispo de Salamanca Sebastião. Esta última também é conhecida como Crónica Ovetense. 
2Apesar de o discurso da Reconquista ter sido formulado a partir do núcleo cantábrico de resistência cristã, é 

inegável a importância do desenvolvimento do núcleo pirenaico do processo, de onde os reinos de Aragão e 

Navarra são originários, assim como o condado de Barcelona. Ao longo deste item será tratado mais 

pormenorizadamente o desenvolvimento do processo reconquistatório desde a perspectiva do núcleo cantábrico, 

do qual se originou os reinos de Leão e Castela, responsável pelo processo de expansão cristã da parte ocidental 

da Península Ibérica, no qual se insere a conquista de Sevilha. O desenvolvimento do núcleo pirenaico apresenta 

suas similitudes com o do núcleo cantábrico, mas guarda diversas especificidades que não cabem aqui serem 

tratadas. Cf. GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel. Historia de España: La época medieval. 2 vol. Madri: 

Alianza Editorial, 1988, p. 113-134. 
3 Ibidem, p.122. 
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verdade histórica4, era fácil identificar desde ali uma identidade espanhola, assumindo a 

ideologia da Reconquista como um movimento de libertação dos povos ibéricos5. 

Posteriormente, esse mesmo termo servia bem a uma historiografia preocupada com a formação 

nacional de seu país, especialmente nos anos da ditadura Francisco Franco e seu afã nacional-

fascista que buscava sufocar os diversos regionalismos – e as diversas narrativas locais – que 

existiam dentro do território espanhol.  

 Maso termo também já foi alvo de inúmeras revisitações, quando não mesmo negações 

– paralelamente e em contraposição àquele tipo de historiografia que existia desde fins do 

século XIX. Assim, também houve uma produção historiográfica que relegava à Reconquista 

todo o particularismo ibérico e seu consequente atraso em relação ao resto da Europa6, indo na 

contramão da positivação do termo como processo formador da Espanha. Do mesmo modo, 

houve quem negasse a própria ideia em um sentido estrito, comoproposto nos trabalhos dos 

historiadores Marcelo Vigil e Abilio Barbero7. Para estes, rompendo com a interpretação 

dominante de um reino das Astúrias herdeiro do mundo romano e visigodo8, os montes 

cantábricos foram absolutamente intocados por estes dois poderes. Portanto, segundo esta 

proposição, o que se chamava tradicionalmente de Reconquista nada mais era que um processo 

de expansão de populações indígenas que aos poucos foram se diferenciando 

socioeconomicamente e se hierarquizando, num processo endógeno de formação do 

feudalismo. Trata-se, portanto, mais de um processo de conquista inteiramente inovador destas 

populações que de uma “reconquista”, pautada numa herança inventada. Atualmente, seguindo 

por caminhos diferentes ao de Barbero e Vigil, mas com o mesmo propósito questionador, há 

                                                 
4A “geração de 1919” é a primeira geração da chamada Escola Liberal espanhola, o primeiro grupo de historiadores 

profissionais com forte inspiração positivista. As três primeiras décadas do século XX ficaram conhecidas como 

“Idade de Prata” da cultura espanhola. A cartilha da historiografia liberal espanhola parecia seguir àquela de 

Charles-Victor Langlois e Charles Seignobos na França: de um preciosismo metodológico, a questão da 

verificação da veracidade das fontes parecia se sobrepor a qualquer questão de cunho sociológico. Isso porque o 

objetivo final da escola era uma antologia da civilização espanhola, um objeto de cunho nacionalizado. A ciência 

histórica residia na verificação dos fatos históricos. MARTÍNEZ SOPENA, Pascual. Tradiciones y tendenciasenel 

Medievalismo español. Bulletindu centre d’étudesmédiévales d’Auxerre∕BUCEMA, nº 8, 2004 
5 Dentre os famosos historiadores da Escola Liberal, como Ramón MenéndezPidal, Américo Castro e José Ortega 

y Gasset, Claudio Sánchez Albornoz foi o que mais defendeu esta perspectiva. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio. 

Investigaciones sobre lahistoriografía hispana medieval (siglos VIII al XII). Buenos Aires: Instituto de Historia 

de España, 1967. 
6
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Sobre la ideología de la Reconquista: realidades y tópicos. In.: IGLESIA 

DUARTE, José Ignacio de la; MARTÍN RODRÍGUEZ, José Luis (coord.) Memoria, mito y realidad en la 

historia medieval: XIII Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 29 de julio al 2 de agosto 

de 2002, 2003, pp. 152. 
7 Barbero; Vigil, op. cit.; IDEM. Sobre los orígenes sociales de la Reconquista. Barcelona: Ariel, 1984. 
8 SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio. España: un enigma historico. 2 vol. Buenos Aires, 1957. 
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uma produção historiográfica pungente na Catalunha e em Valência que, para evitar o uso do 

termo “Reconquista”, rechaçando todo seu conteúdo ideológico inerente, se propõe a tratar 

desse avanço territorial para o sul dos reinos cristãos como expansão de monarquias feudais.9 

 Entretanto, mesmo as críticas mais contundentes quanto à utilização do termo não 

conseguiram anular a sua importância, sendo utilizado até hoje como ponto de partida para 

diversos estudos históricos, com os resguardos necessários. Afinal, utilizar a Reconquista como 

referência a um processo histórico ainda tem sua validade por sua própria pertinência no debate 

historiográfico, como coloca Miguel Ángel Ladero Quesada10. Mais difícil ainda é desconstrui-

lo no imaginário espanhol, especialmente quando tal período é entendido como o período de 

formação nacional e produziu personagens tão marcantes e tão profundamente enraizados na 

memória ibérica quanto El Cid e Fernando III, o rei santo.  Por este motivo, optamos por manter 

este termo, Reconquista, para nos referirmos ao processo de expansão territorial – e feudal11- 

realizados a partir do núcleo cantábrico, apontando e rejeitando toda a carga ideológica aqui 

exposta que o termo possa trazer consigo. E, também, entendendo que se trata de um projeto 

expansionista político, e posteriormente também militar, completamente original nos termos 

em que foi realizado. 

 

USOS E ABUSOS HISTORIOGRÁFICOS 

 Entender a Reconquista como um discurso político produzido pela monarquia asturiana 

a fim de se legitimar tanto como continuadora do reino visigodo quanto para firmar sua primazia 

na condução do projeto – em constante disputa com a aristocracia12 – é central na compreensão 

dos destinos e das consequências do processo. Isso por um duplo motivo. Em primeiro lugar, 

                                                 
9“But in the last two decades the research of some scholars hás profoundly changed this explanation of the 

conquests over the Andalusi world thanks to their studieson Lleida (Sp. Lerida) and Tortosa, in the new or Southern 

Catalonia, and on the Balearic Islands and the Valencian Country. They basically propose that these conquests and 

repopulation should be understood as a result of the internal process of the feudal society itself, bringing about its 

expansion and implantation in the new lands. Here feudalism is understood as a global conception of the social 

model, from its economic structures to its ways of thinking, its religion or its cultural expression, and there for en 

otlimited to a migratory process of repopulation.”GUINOT, Enric. The expansion of a European feudal monarchy 

during the 13th Century: the Catalan-Aragonese Crown and the consequences of the conquest of the kingdoms 

Majorca and Valencia. Catalan Historical Review, nº 2, 2009, pp. 34-35. 
10 LADERO QUESADA, José Á. La formación medieval de España. Territorios. Regiones. Reinos. Madrid: 

Alianza Editorial, 2011, p. 15. 
11PASTOR DE TOGNERI, Reyna. Del islam al cristianismo. Barcelona: Ediciones Península, 1975, p. 9-17; 

García de Cortázar, op. cit., pp. 113-134. 
12 O maior exemplo dessa disputa entre monarquia e aristocracia na liderança do projeto é a própria formação do 

condado de Castela e a sua autonomia política em relação ao monarca leonês. Nesse sentido é notória a atuação 

política do conde de Castela Fernando González, que conseguiu converter o condado em patrimônio hereditário. 

García de Cortázar, op. cit., p. 124.  
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porque vigorou durante muito tempo uma visão na qual a Reconquista seria uma faceta das 

Cruzadas na Península Ibérica, uma interpretação que se consolidou principalmente na 

historiografia francesa, que tende a ver a Reconquista a partir do elemento em comum ao 

restante do Ocidente cristão: a religião, num momento de conformação da Cristandade13. Esta 

corrente está intimamente relacionada à interpretação de que o desenvolvimento do feudalismo 

espanhol se devia à uma maior interação entre os reinos ibéricos e o reino franco através da rota 

de peregrinação de Santiago de Compostela; portanto, um feudalismo importado e, em certa 

medida, incompleto14. Ao se estabelecer a Reconquista como um processo endógeno dos reinos 

cristãos ibéricos – assim como o próprio desenvolvimento do feudalismo, defendido desde os 

trabalhos de Barbero e Vigil15 –, fica muito claro que este processo foi muito mais que uma das 

faces da Cruzada empreendida pelo Ocidente contra o Islã – uma visão romantizada que coloca 

a centralidade do conflito como uma questão religiosa. A especificidade do desenvolvimento 

histórico dos reinos ibéricos deve ser entendida a partir de sua posição “como 

lafronteraoccidental de laformación feudal europeaenla que queda incluída y de lacual es 

parte”16, e não a partir de supostos particularismos que os categorizam como exceção à regra. 

 É importante salientar, entretanto, que o elemento religioso não era secundário, mas que 

ganhou relevância no discurso reconquistatório a partir da segunda metade do século XI, ao 

mesmo tempo em que a Reconquista toma contornos militares. Como bem aponta José Ángel 

García de Cortázar, a religião foi um dos aspectos que contribuíram para a tomada de 

consciência do caráter específico de cada sociedade e, por conseguinte, de sua respectiva 

comunidade religiosa no final do século XI e início do XII17. Neste período há profundas 

mudanças na organização da Cristandade e também nas correntes religiosas do islã. Só então a 

noção da guerra justa contra o infiel, desenvolvida entre ambas as partes, passou a desempenhar 

um papel de maior destaque nos intermitentes combates entre os cristãos do norte e os 

muçulmanos. A partir deste momento, o papado se configurou como um grande aliado do 

projeto político capitaneado pelos reis ibéricos, concedendo bulas papais que elevavam a luta 

contra o infiel na península ao status de Cruzada, na qualidade de indulgência aos que tomassem 

                                                 
13 LE GOFF, Jacques. A civilização do Ocidente Medieval. Bauru: Edusc, 2005, pp. 60-68. 
14 VALDEAVELLANO, Luis G. de. El feudalismo hispânico. Barcelona: Editorial Crítica, 2000.  
15Vide nota 7. 
16 Pastor de Togneri, op. cit., p. 11. 
17 GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel. Historia de España: La época medieval. 2 vol. Madri: Alianza 

Editorial, 1988, p. 110.  
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parte do combate18.Do mesmo modo, o estatuto de Cruzada era uma importante recurso 

econômico para financiar a guerra na fronteira, na medida em que a Igreja abria não de uma 

parte dos dízimos coletados para financiar o projeto expansionista monárquico agora revestido 

de uma legítima guerra justa.Ademais, é neste contexto que a participação das Ordens Militares 

se torna crucial nas conquistas levadas a cabo nos séculos XII e XIII19.Entretanto, o que 

buscamos defender aqui é que este elemento religioso não se sustenta sozinho como 

fundamentação da Reconquista: há de se falar da particularidade da formação social ibérica ede 

suas condições endógenas de expansão – paralelas às que fundamentaram também a expansão 

do Ocidente cristão para o Leste Europeu, de consolidação e crescimento do feudalismo – e 

também de sua fundamentação ideológica específica para tal processo20.  

 Em segundo lugar, e profundamente relacionado à associação entre Reconquista e 

Cruzada, porque existe a concepção do processo de expansão dos reinos cristãos ibéricos como 

uma empresa apriori militar, uma sucessão de batalhas e conquistas que fizeram avançar a 

fronteira das monarquias cristãs – e da Cristandade – cada vez mais ao sul. É a partir desta 

concepção, por exemplo, que a famosa batalha de Covadonga é interpretada como primeiro 

marco da ofensiva cristã de remanescentes visigodos contra a usurpação islâmica, e não um 

rechaço de grupos nortenhos autônomos e pouco articulados  - e aí a importância política de 

Pelágio como alguém capaz de articulá-los provisoriamente – contra mais um grupo tentando 

dominá-los. É evidente que esses confrontos foram importantes marcos reconquistatórios, mas 

identificá-los com o próprio processo de expansão é, senão reducionista, ingênuo. A conquista 

de enclaves territoriais, preferencialmente cidades, era apenas a primeira etapa de um 

empreendimento maior e mais longo de domínio espacial, no qual uma de suas características 

mais marcantes era o de alocar nas novas terras contingentes populacionais vindos do norte, “la 

progresiva sustitución de una certa espontaneidad social y populacional, característica de los 

                                                 
18 NIETO SORIA, José Manuel; SANZ SANCHO, Iluminado. La época medieval: Iglesia y cultura. Madri: Istmo, 

2002, p. 95. 
19As Ordens militares se constituíam como o braço armado da Igreja: eram irmandades de cavaleiros que se 

dedicavam tanto à vocação religiosa quanto à militar. As Ordens ibéricas, criadas no século XII, seguiam o modelo 

das primeiras Ordens surgidas nas Cruzadas, a dos Hospitalários e a dos Templários: a primeira foi a de Calatrava, 

depois se seguiram as de Alcântara e de Santiago (também conhecida como Ordem de Uclés). Todas estas seguiam 

a regra cisterciense. Cf. García de Cortázar, op. cit., p. 144. 
20MACKAY, Angus. La España de laEdad Media. Desde la frontera hasta el Imperio (1000-1500). Madrid: 

Ediciones Cátedra, 1995, pp. 13-14.A historiadora Adeline Rucquoi também aponta para a importância de se 

estudar a História da Península Ibérica a partir de uma “antropologia histórica”, respeitando sua própria 

especificidade. RUCQUOI, Adeline. De los reyes que no son taumaturgos: los fundamentos de la realeza en 

España. Rex, sapientia, noblitas: estúdios sobre la Península Ibérica medieval.Granada: Universidade de Granada, 

2006, pp. 9-46. 
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siglos VIII, IX y parte del X, em beneficio de una cada vez más deliberada organización social 

del espacio. En definitiva, la cristalización de la sociedad feudal”21. Assim, a conquista de novas 

terras era acompanhada por um projeto de colonização, colocado em marcha pelas próprias 

monarquias cristãs.22 

 De forma curiosa, um dos aspectos menos explorados do que convencionou-se chamar 

de Reconquista foi este seu caráter profundamente colonizador. De certa forma, ao se apontar 

este elemento integrante do processo, tirando de foco as grandes conquistas de reis guerreiros 

e sublinhando o longo e hercúleo trabalho de fixação de colonos, de tornar as terras produtivas, 

de integração dos territórios, dos entraves e retrocessos,o discurso de um destino manifesto 

cristão se desvanece. Esta trabalhosa e contínua tarefa que aparece aqui e ali na documentação 

com o simples nome de poblar é muitas vezes ocultada porque a partir do século XI o próprio 

avanço territorial não era gradual, como aponta Derek Lomax. Conquistava-se uma região e 

somente após havia esse esforço colonizador:  

“La Reconquista fue un processo largo y continuo en el sentido de que la lucha 

poças veces se detenía durante mucho tiempo, pero no fue, como a menudo se 

insinúa, um proceso lento, uniforme y gradual. Los cristianos no avanzaron de 

manera uniforme, paso a paso; dieron grandes saltos adelante, hasta el Duero, 

el Tajo, el Guadalquivir y la costa meridional, pero tras cada salto tuvieron 

que esperar siglos para consolidar suposición antes de acometer el siguiente. 

Más que gradual, la Reconquista fue espasmódica; no fue pueblo trás pueblo, 

sino región trás región, como Aragón, Castillala Nueva o Andalucía.”23 

 Reyna Pastor de Togneri e José Ángel García de Cortázar se destacam como notáveis 

exceções neste panorama historiográfico ao apontar as pautas de aquisição de territórios, as 

estratégias de consolidação das conquistas e as novas formas de produção implementadas nas 

novas terras. Em geral, o tema das alocações de populações cristãs nos territórios conquistados 

foi tratado como uma questão de repoblación em diversos estudos monográficos, ou seja, como 

se fosse apenas de remanejamento de contingentes demográficos e tomando acriticamente os 

termos presentes na documentação. Este tema das repoblaciones foi especialmente explorado 

a partir de meados dos anos 1970 e durante os anos 1980, momento do boom da História Social 

na Espanha após o período de isolamento historiográfico durante a ditadura franquista, de onde 

surgiu o novo interesse sobre demografia histórica e da sua vertente sobre História Rural24. No 

                                                 
21 García de Cortázar, op.cit., p. 117. 
22Pastor de Togneri, op.cit., pp. 96-104. 
23LOMAX, Derek W. La Reconquista. Argutorio: revista de la Asociación Cultural "Monte Irago", Ano 3, nº. 4, 

2000, p.11. 
24GARCÍA DE CORTÁZAR, José Angel; MARTÍNEZ SOPENA, Pascual. Los estudios sobre historia rural de la 

sociedad hispano cristiana. Historia Agraria, nº 31, dezembro de 2013, pp. 59-63. 
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entanto, a prática de novos métodos de pesquisa não significou uma ruptura com as concepções 

tradicionais sobre a Reconquista, subsistindo de forma latente a ideia de formação nacional. 

 

SEVILHA, A ÚLTIMA GRANDE CONQUISTA 

 Especialmente para o caso de Sevilha que aqui nos compete, o quadro historiográfico 

para o processo de colonização iniciado após a sua conquista cristã em 1248 se encaixa bastante 

na narrativa tradicional aqui apresentada. Dois historiadores se destacam:Julio González, autor 

da obra-marco Repartimiento de Sevilla25, que contém uma edição diplomática da relação dos 

beneficiados do processo de repartição das terras de Sevilha e também um estudo 

pormenorizado; e Manuel González Jiménez, historiador que dedicou uma vida inteira de 

extensa pesquisa documental a fim de desmitificar uma série de preconceitos em relação a esta 

região espanhola, em especial a sua suposta origem latifundiária, símbolo de uma Espanha rural 

e atrasada em relação aos avanços industriais europeus. Estes dois autores convergem num tipo 

de pesquisa que, apesar de metodologicamente rico, é bastante pobre teoricamente. Em especial 

González Jiménez: este autor já realizou vários esforços no sentido de analisar a Andaluzia pós-

conquista cristã como uma região coesa, buscando superar as análises fragmentadas dos estudos 

monográficos26. No entanto, em vários momentos se recusa a utilizar o termo 'colonização'.Isso 

porque o autor assume que, sendo a Andaluzia uma “marca fronteiriça” de Castela na Baixa 

Idade Média, não era uma “colônia”27, tomando este termo por uma acepção bastante literal. 

Na ausência de leituras bibliográficas de referência mais teórica, utiliza-se tão somente os 

termos presentes na documentação. 

 Todavia, a análise dos elementos do que estes autores chamam de repoblación permite 

que se fale em colonização, especialmente pela ligação histórica com momentos anteriores da 

expansão cristã ibérica28, na qual se tem a implementação de uma forma cristalizada de uma 

série de instituições formadas ao longo de todo o processo expansionista, a fim de integrar a 

nova região conquistada a Castela a inseri-la no marco da formação social cristã-feudal, mesmo 

                                                 
25GONZÁLEZ, Julio (ed.). Repartimiento de Sevilla. Sevilha: Disputación Provincial de Sevilla, 1998. 
26 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. En torno a losorígenes de Andalucia. Sevilha: Universidade de Sevilha, 1980. 
27Ibidem, p. 9. 
28Vide o capítulo terceiro de JUSTEN, Paula. Sevilha, terra de conquista:Colonização e reordenação territorial 

através dos diplomas régios de Alfonso X (1252-1284). 2017. 162f. Dissertação (Mestrado em História Social) – 

Instituto de História, Universidade Federal Fluminense, Niterói. 
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que de forma periférica – e daí as particularidades históricas experimentadas por ser a 

Fronteira29.  

 Em primeiro nível de integração, temos a criação do concelho de Sevilha como entidade 

político-administrativa que cabeceia o território que pertence como alfoz à cidade, seguindo o 

modelo estabelecido no século XI em Toledo de vila e terra30. Este modelo já havia se 

generalizado por toda Castela durante o século XII, funcionando o concelho urbano como um 

senhorio coletivo dos vizinhos da cidades sobre as terras à ela adstritas31. Todavia, alguns 

elementos desta instituição em Sevilha do século XIII diferiam em diversos aspectos daquelas 

nortenhas, mais antigas. Se aquelas eram caracterizadas por uma igualdade jurídica entre os 

vizinhos, ou seja, aqueles com voz e voto nas tomadas de decisão coletivas da cidade32, Miguel 

Ángel Ladero Quesada aponta para o profundo caráter aristocrático do foro de Sevilha instituído 

por Alfonso X ao concelho, a fim de possibilitar um maior aparelhamento do concelho com as 

pretensões régias33. 

 Em segundo lugar, temos inserção da Igreja Católica no território conquistado. O 

primeiro movimento foi a chamada restauração da sede hispalense. Durante toda a chamada 

Reconquista ibérica, uma das mais importantes estratégias de efetivação do novo domínio 

cristão era a criação de uma rede de dioceses nos territórios conquistados. Essa rede de dioceses 

tinha um duplo significado: assim como era uma nova forma de organização social do espaço, 

anteriormente dominado por uma estrutura que atendia à sociedade islâmica, essa rede também 

representava a expansão da Igreja secular em direção ao sul da Península ibérica, e, portanto, 

da inserção das terras conquistadas numa nova comunidade, cujo líder espiritual máximo é o 

papa.  

 No entanto, entendendo a Reconquista ibérica como um projeto cujas bases ideológicas 

se assentavam na recuperação do território visigodo ilegitimamente tomadas pelos seguidores 

de Maomé, o estabelecimento dessa nova rede dioceses não podia ser entendida como “nova”, 

mas também como uma recuperação de antigas terras cristãs. Desse modo, as novas dioceses 

não eram “criadas”, e sim “restauradas”, como se houvesse uma identidade entre aa novas sedes 

                                                 
29GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. ¿Qué es Andalucía?: Uma revisión histórica desde el medievalismo. Boletín 

de la Real academia Sevillana de Buenas Letras:Minerva e Baeticae, nº 38, 2010, p. 17 
30LaderoQuesada, op. cit., p. 377.  
31Ibidem, op. cit., pp.182-183; RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Juan Ignacio. Los señoríos urbanos enel norte de la 

Península durante laEdad Media. Asturiensia medievalia, nº 6, 1991, pp. 205-229. 
32LaderoQuesada, op. cit., p. 177. 
33Ibidem, p. 377. 
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e as anteriores visigodas, independente do contexto. No caso de Sevilha, que seria a última 

arquidiocese visigoda a ser recuperada já no século XIII, a restauração de sua sede teria se dado 

no momento mesmo da entrada triunfal do monarca sobre a cidade, já abandonada por sua 

antiga população moura. A Primera Crónica General nos reporta um cena simbólica da 

restauração, com a translação do corpo de São Isidoro para a cidade em que foi arcebispo.34 

 Além disso, não se pode subestimar a importância das Ordens Militares neste processo 

de colonização como o braço armado da Igreja Católica, em especial as ordens de Calatrava, 

Santiago e Alcântara. Não apenas participaram ativamente nos assédios que antecederam a 

conquista da cidade, mas também receberam relevantes doações quando da repartição das terras 

como botim de guerra, convertendo-se em grandes proprietárias de terras no âmbito sevilhano35. 

Ademais, tiveram uma crescente participação na defesa da fronteira com o reino de Granada, 

especialmente após a conturbada revolta mudéjar de 126436. 

 Todavia, não podemos falar de colonização sem mencionar a questão da manutenção da 

produtividade da terra após a conquista. Especialmente Sevilha, uma das mais ricas cidades de 

al-Andalus e também importante centro de plantio de oliveiras. As terras sevilhanas eram 

altamente produtivas no período almôada, especialmente a região do Aljarafe, onde até hoje se 

produz azeite de oliva. Em toda a documentação presente no Repartimiento de Sevillaestá 

presente a doação de terras para azeite. A colonização não se deu a partir de uma terra vazia, 

não se fez tábula rasa da estrutura anterior, como aponta Enric Guinot: 

“The Christian conquest did not take place in a desert but in towns and 

villages, cultivated fields and intensively irrigated lands (market gardens), 

plotted lands and roads, ham let sand farms where Muslims (called 

‘Mudejars’) went on living after the feudal conquest but now they would be 

submitted to the financial, political and ideological power system of the 

conquering Christian society.”37 

 

                                                 
34 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (Ed.). Primera Crónica General. 2vols. Madrid. Seminario Menédez 

Pidal&Gredos, 1955, p. 767. 
35ALFONSO X. Diplomatario Andaluz de Alfonso X. Ed. GONZÁLEZ JIMENEZ, Manuel. Sevilha, 1991, 

documentos 12, 13, 24, 25, 36, 39, 50, 90. 
36JUSTEN, Paula. Sevilha, terra de conquista:Colonização e reordenação territorial através dos diplomas régios 

de Alfonso X (1252-1284). 2017. 162f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Instituto de História, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, pp. 125-126. 
37 GUINOT, Enric. The expansion of a European feudal monarchy during the 13th Century: the Catalan-Aragonese 

Crown and the consequences of the conquest of the kingdoms Majorca and Valencia. Catalan Historical Review, 

nº 2, 2009, p. 35. 
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 É neste sentido que Reyna Pastor apontava já em 1975 que a conquista cristã se pautava 

numa desestruturação da formação social anterior, a islâmica, e implementação da formação 

social em avanço, a cristã38. No entanto, o que chama a atenção neste último aspecto é que, para 

o âmbito de Sevilha e suas terras, esta perspectiva foi em geral ignorada, focando-se 

principalmente no aspecto fundacional do Repartimiento39, em consonância com as pesquisas 

sobre História Rural das décadas de 1970 e 1980. Manuel González Jiménez foi o seu maior 

estudioso, e grande parte de sua notoriedade como referência obrigatória para os estudos da 

Andaluzia advém de seu trabalho de análise das propriedades divididas entre beneficiários 

ilustres como botim de guerra e novos povoadores. Em sua obra En torno a losorígenes de 

Andalucía, o historiador prova que, diferentemente do que a historiografia tradicional vinha 

reiteradamente defendendo40, os famosos latifúndios andaluzes não tiveram origem nas 

repartições do século XIII, mas de profundos processos senhorializantes que tiveram início a 

partir do século XIV. Pelo contrário: seguindo a repartição de Sevilha como modelo 

generalizador para toda a Andaluzia, o historiador defende que o resultado dos repartos de terra 

foi a constituição de um grupo numeroso e consistente de pequenos e médios proprietários, 

sendo os grandes proprietários uma minoria como grupo e em propriedade de terra. Mesmo 

defendendo que todo o território da Andaluzia não era uma colônia stricto sensu, o autor aponta 

que um dos motivos para uma repartição de tal amplitude estaria a necessidade de atrair novos 

povoadores para a nova fronteira castelhana, a fim de consolidar o seu domínio41. Ou seja, que 

o movimento de conquista estava condicionado por um movimento posterior de caráter 

essencialmente produtivo, que garantisse a integração das terras à nova formação social 

dominante, de dar significado próprio àquela ocupação específica. Falamos aqui, portanto, 

deliberadamente em colonização.  

 

CONCLUSÃO 

 A Reconquista foi um processo expansionista dos reinos cristãos ibéricos ao longo da 

Idade Média que se revestiu de elementos míticos, seja pelo seu caráter religioso ou ainda pela 

                                                 
38 PASTOR, Reyna.Introdução. Op. cit., pp. 9-17. 
39GUINOT, Enric. The expansionof a European feudal monarchy during the 13th Century: the Catalan-Aragonese 

Crown and the consequences of the conquest of the kingdoms Majorca and Valencia. Catalan Historical Review, 

nº 2, 2009, p. 35. 
40VICENS VIVES, Jaime. Historia de España y America. Barcelona: Editorial Vicens-Vives, tomo 2, 1972, pp. 

12, 66-68. 
41GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel.En torno a los orígenes de Andalucia. Sevilha: Universidade de Sevilha, 1980, 

pp. 44. 
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noção de formação nacional espanhola, intimamente ligada à de libertação do domínio islâmico. 

O seu imaginário ainda hoje mobiliza imagens fortes e influentes. O próprio discurso dominante 

sobre a conquista de Sevilha se insere nesta perspectiva. Neste artigo, buscamos problematizar 

as bases nas quais se assenta esse discurso, e especialmente aponta um de seus aspectos menos 

mencionados: a de ter sido um processo essencialmente colonizador. Dentre os elementos 

expostos, é possível analisar cada um deles individualmente, pois cada um apresenta sua 

especificidade e relevância no processo. No entanto, o esforço do poder monárquico de 

implementá-los de forma articulada e com tanta urgência evidenciava a necessidade de se 

mudar drasticamente as formas de ocupação e de organização social da Sevilha agora cristã. 

Ou, segundo as palavras de Reyna Pastor, de desestruturação da formação social anterior 

(islâmica) e implementação da formação social em avanço, a cristã42. 

                                                 
42 Pastor, op. cit., p. 10. 
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AHL AL-KITAB (POVO DO LIVRO): A PROBLEMÁTICA EM TORNO 

DA IDENTIFICAÇÃO DOS DHIMMIS NA PENÍNSULA IBÉRICA 

MEDIEVAL. 

 

Tatiane Santos de Souza* 

 

“Há muitos caminhos contra a 

intolerância. Devemos utilizá-los de 

todos. Primeiro, ampliar nosso campo 

de identificação com o outro” 

Yehudi Menuhin 

 

 

Durante a dominação muçulmana na Península Ibérica no medievo, três religiões 

coexistiram num mesmo espaço territorial. Essa coexistência pode ser pensada a partir da 

categoria Ahl al Kitab, que garantia  proteção aos povos que tivessem sua organização social 

religiosa baseadas em um livro sagrado (revelado pelo divino) – estes foram chamados de 

dhimmis.  

Nesse artigo pretendemos dar conta de questões que envolvam a classificação dos 

chamados  “povo do livro”, Ahl al Kitab. Quais os critérios para serem considerados dhimmis? 

De que maneira se deu a construção dessa categoria? Essa proposta tem por objetivo promover 

uma reflexão pontual sobre as condições de identificação do ditos “povo do livro”, e como a 

partir disto se estabeleceu uma prática de proteção dos mesmos. 

A historiografia hispanista - de Claudio Sanchez Albornoz1 - considerou que a 

“Hispania”2 emergiu como um “enigma histórico”, um local onde teria sido possível uma 

convivência religiosa, uma troca de experiências de forma receptiva, servindo de exemplo para 

a posteridade, no qual as três religiões monoteístas teriam convivido de forma amistosa. 

                                                 
* Mestranda pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

1ALBORNOZ, Claudio Sanchez. “Es todavia España um enigma histórico?. Apud: QUESADA, Miguel Angel 

Ladero. Lecturas sobre La España Histórica. Madrid : Real Academia de la Historia, 1998. 

2 Ao se referir ao território chamado Hispania, o autor refere-se ao Sul do que hoje conhecemos como Espanha, 

especificamente a cidade de Al-Andaluz. 
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Esse processo histórico, que compreende uma sociedade que assimila três culturas 

distintas, foi estudado por diversas perspectivas. Todavia, uma perspectiva historiográfica 

predominou até os dias atuais, sobretudo na historiografia hispanista, afirma que no período 

medieval,a partir do século VII, a “Hispania” havia sido um espaço de coexistência pacífica de 

três religiões, por existirem grupos religiosos habitando um mesmo espaço geográfico “sem 

conflitos”, isto teria ocorrido no período do governo muçulmano califal, em Al-andaluz, desde 

711 até 1091. 

Por essa convivência, cristalizou-se a ideia da formação de uma sociedade diversa, 

multicultural e plurirreligiosa, generalizando na historiografia ocidental a ideia de uma 

Hispania pretensamente homogênea e integracionista, sendo concebida como uma era de 

próspera convivência harmoniosa. Entretanto, ao identificarmos esta sociedade incomum 

devemos nos livrar da crença superficial de uma pura convivência harmônica, e atentarmos para 

suas diversas problemáticas que podem ser estudadas e analisadas através de fontes históricas. 

Tomando tal perspectiva como base, o que hoje entendemos como parte do país de 

Espanha, sobretudo o sul, seria, de acordo com essa historiografia tradicional, uma mescla de 

três culturas monoteístas, que por um tempo teriam convivido pacificamente, mesmo sendo 

distintas, e que nos serviria atualmente de referencial para políticas de tolerância religiosa.  

Não podemos negar que a primeira vista existiram processos históricos que justificam, 

até certo ponto, uma ideia de coexistência entre os distintos grupos religiosos dentro de um 

mesmo marco sociopolítico. Entretanto é necessário compreender a singularidade destes, pois 

muitos processos foram interpretados de forma a forjar a imagem de uma sociedade tolerante, 

nos moldes que temos hoje por tolerância.  

Segundo Francisco Garcia Fitz,3 em muitas ocasiões tais processos históricos foram 

interpretados como sinais de aceitação e integração das minorias sociorreligiosas, fomentando 

teses que insistem em afirmar a concretude de uma Hispania aberta e flexível que reconhecia e 

aceitava a diferença a fim de promover uma sociedade plural. 

Os vestígios que nos permitem estudar as características das relações entre muçulmanos, 

judeus e cristãos não nos confirmam a imagem cristalizada de uma sociedade integracionista e 

pacifista. Os comportamentos que foram interpretados como indícios de harmonia e respeito 

                                                 
3 FITZ, Francisco García. Las minorias religiosas y la tolerânciaem la Edad Media hispânica: ¿Mito o realidade¿ 

In: SANJUAN, Alejandro Garcia.  III Jornadas de cultura islâmica: Tolerancia y convivência étnico-religiosa en 

La península ibérica durante la edad media.  Universidade de Huelva Publicaciones, 2003. 
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apenas representam realidades fragmentadas e desconexas oferecendo uma visão distorcida de 

tais momentos históricos. Portanto, seguindo a mesma compreensão de Francisco Garcia Fitz4 

seria correto afirmar que a visão de uma Hispania medieval tolerante e igualitária, sobretudo, 

tornar-se-ia utópica, e porque não dizer, mitológica.  

Um fator importante que pode ser considerado fundamental para os que defendem o mito 

da tolerância seriam as ações políticas e econômicas adotadas pelos governantes muçulmanosno 

período califal, que de acordo com preceitos islâmicos, a Sha’aryia5, haveria uma garantia, aos 

chamados Ahl al-Kitab, “povos do livro” (judeus e cristãos), uma espécie de proteção territorial 

interna e externa, criando-se assim a ideia de um governo tolerante.  

 

*** 

 

É importante ressaltamos a problemática em torno da identificação de quem estaria na 

categoria Ahl al-Kitab[sic], pois é a partir desta definição que surge a discussão em torno do 

funcionamento do governo islâmico, neste caso da Península Ibérica, sobretudo na Hispania. 

Desse modo, para abordarmos questões políticas sobre intolerância religiosa, precisamos 

entender quais grupos estiveram inclusos nesta dita proteção, nesta espécie de tolerância, e de 

que forma funcionava este sistema político. 

Como já dito, de acordo com os preceitos islâmicos esta dita garantia de proteção estaria 

inclusa no termo citado diversas vezes no Corão: Ahl al-Kitab, (Povo do Livro). Este termo 

seria um estatuto, que protegeria, mediante pagamento de impostos, habitantes em território 

islâmico que pertencessem a outras religiões. Entretanto, ao analisarmos este processo histórico 

é necessário questionarmos quais grupos religiosos, e como o estatuto abrangia a condição de 

protegidos. 

Neste ínterim, ressaltamos que este termo e suas aplicabilidades fizeram parte de um 

longo debate entre os considerados antigos sábios muçulmanos. Na enciclopédia mais geral 

sobre o Islã, o “Concise Encyclopedia of Islam”, de autoria de Gordon D. Newby, a definição 

para Ahl al Kitab é atribuída diretamente a lei corânica:A concept that originated in the Qur'an, 

                                                 
4FITZ, Francisco García.  Op. cit, p. 13-56.  
5 Conjunto de princípios, leis e preceitos morais estabelecidos por governantes e pensadores do Islã, segundo 

Albert Hourani. HOURANI, Albert.  Uma História dos povos árabes. Companhia das Letras. São Paulo, 2006. p. 

99 
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these people were originally Jews and Christians who had received revelations from God. The 

term was extended to others as Islam spread into India and China.6 

Para Sinasi Gündüz7, esta definição ainda é muito rasa sendo necessário uma análise mais 

ampla. Segundo ele, a expressão Ahl al Kitab era conhecida e utilizada pelos árabes para 

designar “Povo do Livro”, pois há relatos desde o tempo do profeta Maomé de que a expressãojá 

utilizada para referir-se aos cristãos bizantinos. Outra evidência era o uso da expressão no 

próprio Corão. 

Karen Armstrong8, enfatiza que a tradução mais correta para o termo Ahl al Kitab seria 

“povo de uma revelação anterior”, embora o mais usual tenha sido a expressão “povo do livro”. 

Dado este longo debate entre os antigos sábios muçulmanos sobre a delimitação desta 

identificação, Gündüz ressalta que pareceu haver um consenso entre os sábios que 

consideravam judeus e cristãos inclusos no teor desta expressão, e também os únicos a 

pertencerem a esta categoria. Entretanto, o debate ainda continuou, sobretudo, centrado em duas 

questões principais: sob quais condições judeus e cristãos estariam inclusos na categoria Ahl 

al-Kitab? (...) além de judeus e cristãos haveriaoutros grupos, que também são citados no 

Corão, inclusos nesta categoria como sabeus e magos9?.   

A primeira e a segunda pergunta estão interligadas, pois era necessário definir antes que 

grupos poderiam estar inclusos na Ahl al-Kitab (Povo do Livro), o e através desta identificação, 

definir as condições daqueles inclusos na categoria. Dessa forma, explicitaremos pontualmente, 

de acordo com Sinasi Gündüz, como esta discussão se estendeu especificamente para grupos 

como sabeus e magos, e em seguida a problemática do uso do termo kitab (livro) como critério 

central para definir a identificação dos que pertenceriam ao grupo.  

Esta discussão estendeu-se para grupos religiosos como sabeus e magos (zoroastras).Isto 

porque, segundo Gündüz, os primeiros foram considerados um grupo religioso que tinha um 

sistema de crenças próximo do judaísmo e do cristianismo, justamente por terem o Zabur10 (o 

livro de Salmos) como livro sagrado. Já para os zoroastras, chamados de magos, haveria um 

dito do Profeta Maomé que deveriam ser tratados como Ahl al-Kitab, mediante pagamento de 

                                                 
6NEWBY, Gordon. Concise Encyclopedia of Islam. England. Oxford, 2002. p.24. 
7 GÜNDÜZ, Sinasi. O problema de Identificação de Ahl al-kitab (Povo do Livro) nas Antigas Fontes Islâmicas. 

In: PEREIRA, Rosalie Helena de Souza. O Islã Clássico – Itinerários de uma cultura. São Paulo. 

Perspectiva,2007. 
8ARMSTRONG, Karen. Jerusalém. Uma cidade ,três religiões. Companhia de Bolso. São Paulo, 2011. p.364 
9 GÜNDÜZ, Sinasi. 2007. Op. cit. p.133. 
10Ibidem. p.135. 
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impostos (djizya), o que garantia proteção aos que habitassem uma comunidade islâmica. Para 

tal debate Gündüz considera que se formaram dois grupos de identificação do termo: 

 

Ao consideramos a discussões supracitadas, dos antigos sábios muçulmanos, 

relativas à identificação Ahl al-Kitab, entendemos que eles se dividiram em 

dois grupos. O primeiro, [...] como critério principal para que uma 

comunidade religiosa fosse considerada parte do Ahl al-Kitab – a crença em 

um livro sagrado cujo nome aparece no Corão.  [...] Para o outro grupo, no 

entanto, o critério fundamental para que uma comunidade religiosa fosse 

considerada, ou não, parte do Ahl al-Kitab não era acreditar em um livro 

sagrado recebido de Deus, mas crer em e adorar somente a Deus.11 

 

Estas duas teorias, que levam o termo kitab (livro) como critério central, tanto a primeira 

teoria, que defende a ideia de kitab a partir do critério a crença em um livro sagrado, como a 

segunda que defende a ideia da crença monoteísta,não deixaram de apresentar problemas. As 

diferentes formas de interpretação deste termo trouxeram um longo debate sobre a abrangência 

e restrição do termo, Gündüz é quem nos alerta quanto a tais problemáticas.  

O autor nos traz duas possíveis explicações para o termo kitab: se este for entendido como 

“qualquer livro sagrado”, a expressão Ahl al-kitab poderia ser abrangente a qualquer texto ou 

livro que fosse considerado sagrado, o que é muito comum na maioria das comunidades 

religiosas, sendo assim todos os grupos religiosos seriam incluídos na categoria de Ahl al-kitab, 

o que segundo Gündüz fugiria do sentido inicial do Corão, ampliando demais o termo. A 

segunda explicação proposta, seria entender o termo kitab como “aqueles que receberam 

revelação divina”, o que segundo Gündüz seria necessário estabelecer uma classificação da 

humanidade entre muçulmanos e aqueles que eram considerados Ahl al-kitab, pois haveriam 

povos que teriam recebido revelações divinas de diversas formas e o critério para essa avaliação 

seria muito difícil. Mediante a este impasse o autor se posiciona: 

 

[...] Quando examinamos os versículos corânicos em que ocorrem tanto a 

expressão Ahl al-kitab quanto os outros usos a ela relacionados e já 

mencionados, entendemos que esses versículos referem-se evidentemente aos 

judeus e cristãos (ou frequentemente a ambos). Nenhum versículo menciona 

grupos religiosos além desses dois.12 [Grifos nossos] 
 

 

                                                 
11 GÜNDÜZ, Sinasi. 2007. Op. cit.  p 138. 
12GÜNDÜZ, Sinasi. 2007. Op. cit. p.136. 
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Desse modo, Gündüz apresenta que através do texto corânico houve consenso entre os 

sábios muçulmanos ao tratarem de Ahl al-Kitab, referindo-se a judeus e cristãos, enquanto que 

grupos religiosos como sabeus e magos (zoroastras) apesar de terem recebido tratamento 

jurídico13próximo ao grupo dosAhl al-Kitab -  devido a interpretação de alguns governos - não 

foram considerados inclusos na categoria de Ahl al-Kitab. Entretanto esse tratamento jurídico 

igualado aos judeus e cristãos pode ser evidenciado, por exemplo, através de pagamento de 

impostos pelos zoroastras, que recebeiam,também, o estatuto de Ahl al-Dhimma (Dhimmis), 

estatuto esse que garante proteção aos habitantes numa comunidade islâmica.  

Ahl al-Dhimma é o estatuto que garante a proteção aos grupos classificados como Ahl al-

Kitab, que passam a recebera classificação dedhimmis14, protegidos, participantes da Ahl al-

Dhimma. Assim os dhimmis (“protegidos”) como eram chamados, poderiam circular 

socialmente sem sofrerem perseguições no governo do califado Omíada15 na Península Ibérica, 

onde os árabes muçulmanos e berberes islamizados eram minoria na população, logo, a 

princípio, seria politicamente proveitoso manter viva a força econômica das populações já 

residentes. 

                                                 
13 Este tratamento jurídico refere-se aos casamentos mistos, e até mesmo ingestão de carne, considerados ilícitos. 

GÜNDÜZ, Sinasi. 2007. Op. cit, p.136. 
14 Segundo Albert Hourani transliterando do árabe ahl al-ḏimmah / dhimmah, "o povo da dhimma". Ser um Dhimmi 
é estar num contrato teórico estabelecido com base numa doutrina islâmica que concede direitos e 

responsabilidades limitadas aos seguidores do Judaísmo, Cristianismo ("Povos do Livro") . Permitindo a estes 

indivíduos o direito de residência em território islâmico, em troca do pagamento de determinadas taxas. 
15 Transliterado: Umayya. HOURANI,Albert. 2006. op. cit. p.48. 

A dinastia Omíada fundou-se ainda nos momentos iniciais do Islã, em meio a disputas político-religiosas. 

Brevemente, é necessário abordar alguns aspectos sobre os Omíadas. Comecemos pela dinastia Omíada (661-750) 

que durou a cerca de um século, todos os califas eram descentes de Umayya. O fundador da dinastia foi Moawiya, 

sempre visto como o inaugurador de uma nova fase, que segundo Giordani transformou o regime político montado 

por Mohammed (Maomé), antes monárquico sacerdotal, para uma monarquia leiga. Giordani afirma que foi um 

governo secular monopolizado pela aristocracia árabe, entretanto isto não significava que os governantes teriam 

abandonado os princípios muçulmanos, mas sim que o domínio da fé teria sido francamente separado do domínio 

da política. Giordani afirma isto destacando um possível laicismo desta dinastia, que recrutava altos funcionários 

pela sua competência e não pela sua religião, o que explicaria a presença de numerosos cristãos, e alguns judeus 

em postos de alta hierarquia administrativa. Apesar do posicionamento de Giordani, não acreditamos que no 

período medieval seja possível desmembrar categoricamente política e religião, dado a historicidade da época. É 

possível pensar que durante o período Omíada houve estratégias administrativas diferenciadas que abarcaram 

cristãos e judeus em suas políticas administrativas com finalidades econômicas, já que os muçulmanos em muitas 

regiões ainda eram minorias. Mas isto não necessariamente era desmembrado da religião, pois o Islã ainda exigia 

ser reconhecido em supremacia através de impostos pagos por esses grupos. Posteriormente no século X, pós-

disputas políticas,  o “mundo islâmico” se dissolveu em três califados: Fatímida, Abássida e Omíada. O califado 

Omíada ficou restrito ao norte da África e Península Ibérica. Dado o recorte temporal deste trabalho não foi 

possível um estudo aprofundado sobre o governo Omíada e uma comparação ao governo dos Almôadas e 

Almorávidas. Entretanto, é necessário explicitar sua historicidade, afinal o próprio Maimônides faz esta 

comparação, relembrando o Califado Omíada com saudosismo histórico e abordando a política dos protegidos 

(dhimmis), política na qual seus antecessores teriam vivido. Para mais informações: COLLINS, Roger. 1986, op. 

cit. ; GIORDANI, Mario Curtis. 2006.op.cit.; e HOURANI, Albert, 2006. op. cit. 
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Non-Muslim free communities living under Islamic law (sharıah), who enjoy 

legal status and are subject to some restrictions and taxes. While it is usually 

limited to Jews, Christians, Sabaeans, and Zoroastrians, some Islamic courts 

in India also included those Hindus who supplied military assistance in 

exchange for land ownership.16 

 

Nesse sentido, houveram muitos debates em torno de quais grupos poderiam ser 

considerado e identificados como “Povo do Livro”, e em seguida receberem o estatuto de 

protegidos (Dhimmi), isto nos demonstra que não havia ainda um consenso político e jurídico 

que satisfizesse os diversos sábios muçulmanos, deixando-nos claro que não havia um governo 

Islâmico uníssono e cristalizado, e sim pluralista. O que permitiu diversas discussões 

sociopolíticas que desdobraram-se no consenso de judeus e cristãos como protegidos, como 

dhimmis. 

Entretanto, nem sempre essa proteção foi um consenso. Vejamos: 

 

[...] quase todos os sábios muçulmanos concordavam que os judeus e os 

cristãos pertenciám à categoria Ahl al-Kitab. Contudo, questionava-se ainda 

sob que condições os judeus e cristãos seriam considerados Ahl al-Kitab. 

Havia discussão entre os sábio muçulmanos sobre que grupos ou seitas 

judaicas e cristãs (ou a qual período histórico dos judeus e cristãos) deveriam 

ser considerados Ahl al-Kitab.17 

 

Sinasi Gunduz, destaca que alguns sábios muçulmanos defendiam a tese que o estatuto 

só deveria ser aplicado aos Filhos de Israel, isto é, àqueles que receberam o livro revelado antes 

do surgimento de Mohammed e da revelação do Corão. Esse sabios argumentam que era 

esperado que judeus e cristãos pós a revelação do Corão se tornassem muçulmanos. 

O autor afirma que esta concepção é incorreta, pois cristão bizantinos e judeus de diversas 

partes do mundo foram protegidos, incorporados no estatuto dos dhimmis, e assim tolerados. 

Entretanto, é importante destacar que esta dita tolerância não comportou uma mistura ou 

assimilação das religiões. Os hierarcas das três religiões lutaram decidida e eficazmente pela 

manutenção das diferenças. Na formulação de Américo Castro a tolerante estrutura social 

medieval na Hispania foi o “resultado de um modo de viver e não de uma teologia”.18Desse 

modo, aparentemente, pelas prescrições legais aos dhimmis:judeus e cristãos, puderam viver, 

trabalhar e ainda manter suas práticas religiosas secretamente, sob domínio islâmico. Contudo, 

                                                 
16NEWBY, Gordon. Concise Encyclopedia of Islam. England. Oxford, 2002. p.52 
17GÜNDÜZ, Sinasi. 2007. Op. cit. p. 139. 
18CASTRO, Américo. España en su história: cristianos, moros y judios. Barcelona: Critica, 2001. 
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essa convivência era tolhida por restrições no aspecto politico, econômico e religioso. Tanto 

cristãos como judeus encontravam-se de diversas formas subjugados, e estas restrições os 

conduziam à condição de excluídos e, consequentemente, inferiorizados. 

As complicadas estruturas jurídicas e sociais dessa difícil convivência ofereciam uma 

ampla superfície para conflitos de todo tipo. A tolerância, mesmo sendo pautada em lei 

corânica, não se fundamentava nas premissas do moderno conceito de tolerância atual.  

Segundo Roger Collins19, cristãos e judeus permaneciam marginalizados das grandes 

parcelas de poder político como mandos de exército e altos cargos políticos administrativos, e 

a estes eram reservados profissões que os próprios muçulmanos desprezavam tais como: 

açougueiro, cobradores de impostos ou lavadores de latrinas. Para Garcia Fitz, um dos maiores 

reflexos dessa inferiorização constava na fiscalização a que todos os dhimmis estavam 

submetidos, a djizya. 

[...] cristianos y judíos no sólo pagan unos impuestos específicos y 

discriminatórios que subrayan su sometimento – la yizia, un impuesto 

personal, y el jaray, una contribuición territorial-, sino que además el monto 

de los mismos resulta netamente superior y mucho más gravoso que el exigido 

a los musulmanes.20 

 

Segundo Albert Hourani21, as cidades eram espaços de encontro como também de 

segregação, pois em quase todas as cidades de governo muçulmano havia habitantes das 

comunidades cristãs e judaicas. Estes até desempenhavam papéis nas atividades públicas, 

porém formavam uma parte distinta da sociedade. Diferentemente de Roger Collins, que afirma 

que todos os dhimmis permaneciam marginalizados e sem acesso a altos cargos, Hourani nos 

mostra que alguns judeus desempenharam papéis importantes para negociação comercial à 

distância, além de serem os maiores médicos dentro dos califados muçulmanos. Todavia, é 

valido lembrar que neste caso nos reportamos a uma minoria, e exceções. 

Os regramentos institucionalizados afetava a vida social dos dhimmis, basta recorrermos 

à legislação sobre os matrimônios mistos, na qual eram permitidos a um muçulmano desposar 

uma cristã ou judia, mas nunca uma mulher islâmica poderia se tornar esposa de um protegido. 

No aspecto religioso qualquer tipo de manifestação religiosa que anteriormente fosse feita em 

local público estava terminantemente proibida como procissões e bulas. Garcia Fitz destaca que 

                                                 
19 COLLINS, Roger. España en la alta edad media[400-1000].Barcelona: Crítica/Grijalbo, 1986. p 102 
20FITZ, Francisco García. 2003. op.cit.  p.16.  
21 HOURANI, Albert. 2006.  op.cit,  p.139. 
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um protegido jamais poderia portar arma, ou sequer montar um cavalo.A honrosa prática da 

montaria era reservada somente aos muçulmanos. Maria Guadalupe Pedrero Sanchéz aponta 

também para o uso segregacionista de distintivos nas roupas para separar os dhimmis dos 

muçulmanos. 

Entender este processo histórico e esta convivência no território da Hispania como um 

local de coexistência harmoniosa e igualitária, é reconhecer a classificação estratificatória como 

algo positivo, ignorando que a mesma categoria de Ahl al Kitab que fazia dos judeus e cristãos 

“protegidos”, também os faziam de indivíduos de segunda categoria, submetidos a impostos e 

praxes comportamentais que evidenciassem o seu caráter naturalizadamente inferior a um 

muçulmano. 

Após esta breve discussão em torno da conceituaçãodo termoAhl al Kitab, dhimmis, 

afirmamos que na Hispania medieval, houve o que podemos chamar de uma “tolerância 

política”, que não foi ditada por reverência aos outros grupos religiosos ou por respeito à 

“liberdade” do outro, mas sim pela necessidade de integrar dentro do sistema político e jurídico 

do Islã uma realidade social fática. 
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A IGREJA SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS E OS REIS MEROVÍNGIOS  

 

Tomás de Almeida Pessoa*  

 

No verbete “Rei” do Dicionário Temático do Ocidente Medieval, J. Le Goff argumenta 

que a concepção de realeza medieval era composta por duas tradições: a cristã do rei segundo 

a vontade de Deus e a germânica do rei como primeiro entre seus pares.1 Iremos explicar por 

meio deste artigo como este aspecto do modelo de Le Goff pode ser utilizado para analisar a 

realeza merovíngia, mesmo que o próprio autor não pensasse assim e definisse seu começo na 

época carolíngia. Dessa maneira, demonstraremos como a construção de igrejas pelos reis 

merovíngios fazia com que seu poder fosse legitimado pela mesma a partir do estudo de caso 

da Igreja Saint-Germain-des-Prés. Para que isso seja feito utilizaremos a perspectiva da 

topografia do poder defendida por autores como M. de Jong e C. Wickham.2  

 Na tradição greco-romana, a cidade era vista como o local por excelência da política e 

por isso os membros da aristocracia nela habitavam, apesar de seu poder derivar de fato das 

propriedades no meio rural. Nos séculos IV e V existe um movimento cada vez maior de 

retirada da cidade para as propriedades rurais por parte dos aristocratas. Entretanto, a forma 

monumental e a forma ideológica da cidade romana foram conscientemente mantidas. Isso se 

deu porque os detentores de altos cargos (sejam os bispos, funcionários reais ou os próprios 

reis) continuaram a demonstrar sua autoridade e a de suas instituições no meio urbano. Isso 

ocorreu, fundamentalmente, pela concentração populacional que ainda existia nas cidades e 

seria impossível no meio rural. 3        

 Sendo assim, os poderosos recorriam a uma pluralidade de “espaços de poder” na 

cidade: palácios, fortificações, igrejas e outros edifícios onde a realeza, a aristocracia e mesmo, 

raramente, outros segmentos da população demonstravam seu poder. Dessa maneira, 

                                                 
*Mestrando em História- PPGH UFF 
1 LE GOFF, Jacques. Rei. In: LE GOFF, Jacques ; SCHMITT, Jean-Claude (Eds.). Dicionário Temático do 

Ocidente Medieval. Bauru, São Paulo, EDUSC, 2006, p. 396-7. 
2 JONG; Mayke; THEUWSM F.; THIJN, C (Eds.) Topographies of Power in the Early Middle Ages. Leiden, Brill, 

2001, p. 1-8; p. 533-545. 
3 DEY, Hendrik.  The Afterlife of the Roman City: Architecture and Ceremony in Late Antiquity and the Early 

Middle Ages. New York: Cambridge University Press, 2015, p. 136-137. 
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basicamente o que a topografia do poder pretende responder é: como pessoas poderosas 

construíam os “espaços de poder” e como os mesmos, por sua vez, construíam pessoas 

poderosas. 4 Esta concepção, portanto, tem como principal interesse a conexão da topografia 

física com a contraparte mental do poder.       

 No contexto deste estudo pode-se dizer que a audiência do rei na questão da construção 

da igreja seria a aristocracia e o povo em dois sentidos. Primeiramente, constatando o fato de 

que a Igreja Saint-Germain-des-Prés estava fora das muralhas próxima à estrada que seguia 

para a Aquitânia, podemos afirmar que sua audiência seria aqueles que estavam chegando à 

cidade a partir de sua porta direita. Os aristocratas possuíam muitos territórios na região da Île-

de-France (região atual em volta da cidade de Paris) como podemos constatar pelos documentos 

guardados pela Igreja Saint-Denis e quando se dirigissem para a cidade de Paris iriam se deparar 

com a Igreja Saint-Germain-des-Prés.5 Além disso, por ocasião do funeral dos reis merovíngios, 

as pessoas da cidade acompanhavam a procissão fúnebre até a Igreja.  Em segundo 

lugar, o rei Childeberto pretendia construir um espaço que ficasse associado à sua memória. 

Seguindo a tradição narrativa, a Igreja Saint-Germain-des-Prés, atualmente a mais antiga da 

cidade de Paris, foi fundada no século VI após a segunda expedição do rei merovíngio 

Childeberto I (rei de 511-558) à Espanha em 541. Na cidade de Saragoça o rei recebeu do bispo 

local a túnica de São Vicente e após sua volta a Paris, ele a doou para a nova igreja que construiu 

e onde foi enterrado em 558. 6Devido a essa relíquia, a igreja foi chamada de Igreja de São 

Vicente. A partir dos indícios presentes na obra de Gregório de Tours é possível deduzir que 

esta história já estava estabelecida na tradição na segunda metade do século VI.7 Pensando 

nisso, sua campanha militar vitoriosa, a relíquia recuperada dos hereges (os visigodos só se 

converteram ao catolicismo na época do rei Recaredo (c.559- 601)) e a Igreja feita para abrigá-

la seriam memórias gloriosas do rei cristão. Assim sendo, toda vez que a relíquia ou o nome da 

Igreja fossem mencionados o grande feito do rei poderia ser lembrado e, além disso, o próprio 

                                                 
4 JONG, Mayke. Some  Conclusions. In: JONG; Mayke; THEUWSM F.; THIJN, C (Eds.) Topographies of Power 

in the Early Middle Ages. Leiden, Brill, 2001, pp. 533. 
5 - Framing the Early Middle Ages: Europe and Mediterranean, 400-800. New York, Oxford University Press, 

2005, p. 193. 
6 Existem elementos (como a expedição, a presença da túnica e a igreja de São Vicente onde Childeberto teria sido 

enterrado) desta tradição na obra Dez Livros de Histórias de Gregório de Tours na segunda metade do século VI, 

porém ela só é observada com todos estes detalhes pela primeira vez no documento Liber Historiae Francorum 

datado do século VIII. 
7 Gregório de Tours nasceu em c.538 e foi bispo da cidade de Tours entre 573 e 594. Possuímos grande parte das 

informações do período merovíngio a partir de suas obras como os Dez livros de História e os oito livros de 

milagres (quatro livros de milagres de São Martinho; um livro de milagres de São Juliano; um livro de milagres 

dos mártires; um livro de milagres dos confessores e um livro sobre a vida dos Pais). 
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interior deste edifício ressaltaria proximidade a Deus e legitimação da tradição cristã como 

veremos abaixo.   Na construção também possuiu um papel importante o 

bispo de Paris da época, São Germano (c.496-576) (Germain em francês). Quando ele morreu, 

foi enterrado em uma capela anexa a essa igreja. No século VIII seu corpo foi transferido para 

o edifício principal. Ao longo dos séculos, a titulação dessa Igreja foi progressivamente 

modificada e no século XII será conhecida somente como Igreja Saint-Germain-des-Prés em 

homenagem a esse bispo. Após Childeberto I, quatro ou cinco reis, quatro rainhas e três ou 

quatro príncipes merovíngios foram enterrados na Igreja Saint-Germain-des-Prés, um número 

de membros da família real merovíngia maior do que em qualquer outra igreja.8 Isso demonstra 

sua importância na Gália do século VI. O edifício que estamos estudando era ao mesmo tempo 

uma igreja e uma necrópole, já que quase todos os reis merovíngios de Paris foram lá 

sepultados. Assim sendo, outro aspecto da topografia do poder a ser ressaltado nesse artigo 

refere-se ao poder no cemitério. O poder nos cemitérios relaciona-se ao fato de que claramente 

as tumbas explicitam status, riqueza e o poder da pessoa enterrada.9 Os objetos enterrados juntos 

às tumbas merovíngias, os cabelos compridos e os funerais serão explicitados e a partir deles 

será feita uma análise sobre como podiam demonstrar o poder dos reis para a aristocracia a 

partir da concepção de que ele seria o primeiro entre seus pares. Assim sendo, ele fazia parte 

da aristocracia e possuía elementos em comum com a mesma. Contudo, ao mesmo tempo exibia 

atributos que o diferenciavam e o colocavam como primeiro dentre esse grupo e, por isso, apto 

a governar. 

A TRADIÇÃO CRISTÃ 

Primeiramente será abordado como a arquitetura da Igreja Saint-Germain-des-Prés 

demonstrava o poder e legitimava a dinastia merovíngia a partir de sua proximidade a Deus. 

 O edifício da igreja contribui e é influenciado de diversas maneiras pela doutrina cristã, 

                                                 
8 Os reis são Childeberto I, Chilperico I (c.525-584), Clotário II (c.584-629), Childerico II (c.650-675) e  Cariberto 

(c.521-567). Nenhum documento da época menciona o local de enterramento do último. Entretanto, considerando 

que a capital de seu reino era Paris e que Dom Bouillart, religioso da Igreja Saint-Germain-des-Prés do século 

XVIII assume que ele foi enterrado nessa igreja (talvez a partir de fontes que não possuímos atualmente), podemos 

supor que este rei lá foi sepultado também. As rainhas são Ultrogoda (c.510 -567?) (esposa de Childeberto), 

Fredegunda (c.545-597) (esposa de Chilperico), Bertrude (? c. 619) (esposa de Clotário II) e Bilichilde (c.654-

675) (esposa de Childerico II). Os príncipes são Sansão (c. 573-577), Teodorico (c.582- 584), Clóvis (c.555-580) 

e Meroveu (c. 552-577). Todos esses eram filhos de Chilperico I. Dentre eles o local de enterramento de Sansão é 

o mais incerto. Levando em consideração que a passagem que trata sua morte é logo a seguir ao Concílio na Igreja 

dos Santos Apóstolos em Paris e o fato de que depois Teodorico e o próprio Chilperico serão enterrados em Saint-

Germain-des-Près, é possível que tenha sido lá enterrado. 
9 HARKE, Heinrich. Cemeteries as places of power. In: JONG; Mayke; THEUWSM F.; THIJN, C (Eds.) 

Topographies of Power in the Early Middle Ages, Leiden: Brill, 2001, p.24-28. 
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apesar de outros fatores como a questão econômica e cultural também possuírem sua 

importância nesse sentido. Assim como a percepção dos ritos e do espaço mudam, o edifício 

também muda seguindo a nova percepção espacial.  A importância da eucaristia e a 

manifestação de Deus no altar, articulam-se de maneira que, no século V, o edifício da igreja 

acabe por se tornar a “casa de Deus”, lugar onde se manifestará Sua presença.  

 Como a arquitetura da Igreja Saint-Germain-des-Prés demonstra essa nova concepção? 

Após sua visita a Paris no reinado de Cariberto (561-67), Venâncio Fortunato (poeta e depois 

bispos do século VI) escreve o poema intitulado De Ecclesia Parisiacca e nele ressalta a luz de 

maneira especial dentro da Igreja.10         

Isso é importante porque desde muito cedo na tradição cristã, Deus foi identificado com 

a luz. Pode observar isso, por exemplo, no Evangelho de João11, normalmente datado entre o 

fim do primeiro século e começo do segundo século d.C e na primeira carta de João, datada 

normalmente do início do segundo século d.C.12       

No caso estudado aqui, ou seja, no século VI na região da Gália, podemos ver um 

exemplo disso em uma carta enviada pelo bispo Ávito de Vienne ao rei Clóvis. A ação da divina 

Providência para a escolha de um novo rei cristão é assemelhada à luz. O rei é uma nova luz no 

Ocidente, assim como o Imperador cristão do Oriente (“a Grécia”) também o é. 13 Assim sendo, 

quando Fortunato ressalta a luz dentro da igreja, ele representa-a como um lugar privilegiado 

com relação a Deus.          

A luz presente dentro da igreja é tão resplandecente e linda que aquele espaço deveria 

estar associado ao divino. Para que a luz (tanto de fora como de dentro e as duas combinadas) 

pudesse ter essa feição era necessária uma série de elementos arquiteturais. A abóbada, colunas 

                                                 
10 “[...] Aquela (igreja) de Paris, onde a soberba abóboda porta-se sobre colunas de mármore é tão bela que sua 

pureza jamais foi contaminada. Ela recebe pelas copas de suas janelas os primeiros raios do dia, e a mão do artista 

aprisionou a luz (dentro da igreja). Do levantar da aurora a luz difusa inunda o lambril. Ela brilha com seu próprio 

fogo antes de ser visitada pelo Sol. Foi o piedoso rei Childeberto que deu a seu povo essa garantia imortal de seu 

amor [...]”. Tradução nossa a partir da obra NIZARD, Charles. Venance Fortunat: Poésies mêlées. Paris: 

Bibliothèque Nationale de France, 1887, p. 69-70). 
11 João 8:12. “Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em 

trevas, mas terá a luz da vida”. 
12  1 João 1:5. “Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz; nele não há treva alguma”. 
13 “No momento em que tínhamos nos voltado para a eternidade e que esperávamos do julgamento futuro que seja 

dito o que há de direito naquilo que cada um sente, eis que brilhou entre os homens de hoje um raio de verdade 

iluminado.”  Presente em:  SILVA, M. C. da - A Realeza Cristã na Alta Idade Média: Os fundamentos da 

autoridade pública no período merovíngio (séculos V-VIII). São Paulo: Alameda, 2008, p. 193;  “A Grécia 

igualmente pode se alegrar de ter escolhido um príncipe que seja dos nossos; mas doravante ela não é mais a única 

a merecer o dom de um favor. Sua claridade ilumina também teu império e no Ocidente o brilho de uma glória que 

não é nova figura-se sobre um rei que não é novo”. Tradução nossa da versão francesa presente em: ROUCHE, 

M. - Clovis. Paris, Fayard, 1996, p. 398. 
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de mármores e as janelas são citadas no poema de Fortunato e, assim, a construção da igreja e 

o posterior enterramento do corpo do rei na mesma, fariam com que esse fosse considerado 

próximo a Deus, já que a igreja seria um lugar especialmente próximo a Ele. Como vimos 

anteriormente, a igreja que depois seria conhecida como Igreja Saint-Germain-des-Prés possui, 

pela tradição, a figura do rei Childeberto I como fundador e Venâncio Fortunato o cita em seu 

poema.14 Porém assim mesmo, será que é possível fazer uma relação precisa entre o poema e 

essa igreja?  Para responder a essa pergunta podemos nos voltar para uma fonte muito citada 

nos debates sobre essa igreja: a Vida de São Droctoveu. Este foi o discípulo de São Germano e 

em sua Vida o autor registra várias informações importantes, inclusive a atribuição do poema 

De Ecclesia Parisiaca de Fortunato a Igreja Saint-Germain-des-Près. A partir da leitura da Vida 

pode ser visto que seu autor foi Gislemar, um membro da Igreja Saint-Germain-des-Prés.15 

Entretanto, os autores debateram por um longo tempo para identificá-lo mais detalhadamente.

 Já no século XVIII, o abade Jean Lebeuf defendia que Gislemar seria um chanceler 

(alguém que trabalha com os documentos escritos dentro do monastério) da Igreja Saint-

Germain-des-Prés do século XI. O nome Gislemar pode ser visto em um diploma da Igreja 

datado de 1070.16 No século XIX, Jules Quicherat discorda dessa visão e baseando-se nos 

Annales ordinis Sancti Benedicii, uma lista de religiosos de Saint-Germain-des-Près escrita por 

Jean Mabillon no século XVII, defende que ele seria um monge do século IX.17 Apoiando-se 

em novos estudos, Jean Dérens conclui que Gislemar pode ser identificado como o chanceler 

mencionado no ato de 1070 e não o do século IX. O Gislemar que aparece nos Annales ordinis 

Sancti Benedicii seria um monge hierarquicamente de posição muito baixa e por isso seria 

improvável que ele teria escrito a Vida do primeiro abade da Igreja, Droctoveu.18 A datação de 

Dérens tem sido amplamente utilizada pelos historiadores que debatem esse assunto e também 

será incluída nesse estudo.19  Gislemar, autor do século XI, atribui o poema à Igreja 

Saint-Germain-des-Prés. Não obstante, existe um problema. Ao constatar a utilização do termo 

                                                 
14 Ver nota 10. 
15 DERENS, Jean.Gislemar. Historien de Saint-Germain-des-Prés. Journal des savants. Paris: 1972, n.3, p. 228-

232.  
16 POUPARDIN, R. Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés des origines au début du XIIIe 

siècle. 2 vols. Paris: Champion, 1909, p. 110. 
17 QUICHERAT, J. Critique des deux plus anciennes chartes de l'abbaye de Saint- Germain des Prés. Bibliothèque 

de l'École des chartes, 26e année, 1865, pag. 531. 
18 DÉRENS, Jean., Op. Cit, p 231. 
19 Dentre estes autores estão: BUSSON, Didier. Carte Archeologique de la Gaule 75; Paris, Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres, 1999, p.350 ; ERLANDE-BRANDENBURG, Alain ; MÉREL-BRANDENBURG, 

Anne. Saint-Germain-des-Prés: An Mil, Paris, Picard, 2011, p.13 ;  TROIEKOUROFF, May Vieillard. Les 

Monuments Religieux d’après les oeuvres de Gregoire de Tours. Paris, éditions Champion , 1976, p. 213. 
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Ecclesia nos escritos de Fortunato, é possível perceber que o mesmo utilizava-o somente para 

as chamadas Catedrais, ou seja, a primeira igreja construída em cada cidade da Gália. Isso faria 

com que a igreja descrita por Fortunato fosse a Igreja posteriormente conhecida como Saint-

Etienne (hoje em dia embaixo e à frente da Igreja de Notre Dame de Paris), construída no século 

IV.  Autores como o abade Lebeuf, já no século XVIII e Jean Dérens e Michel Fleury, mais 

recentemente, atribuem o poema à Igreja Saint-Etienne. Os dois últimos argumentam que a 

atribuição de Gislemar pode ser compreendida devido à sua incompreensão do termo ecclesia. 

Na época do autor, ou seja, no século XI, o termo já teria perdido o significado preciso de 

catedral e designaria qualquer edifício religioso. Sendo um monge da Igreja Saint-Germain-

des-Prés, ele sabia que o fundador desta havia sido Childeberto I e a partir da menção desse rei 

no poema de Fortunato ele teria logo feito uma associação equivocada. Além disso, Dérens e 

Fleury argumentam que a ausência a qualquer menção a São Vicente ou outro santo no poema 

também corroboraria para a atribuição ligada a catedral, já que São Estevão só é atribuído a ela 

no século VIII.20  

A partir dos argumentos elencados parece mais razoável a atribuição do poema de 

Fortunato à Catedral. Porém se, seguindo a visão de Michel Fleury, a Catedral foi reformada 

por Childeberto I no século VI, a menção de que sua luz interior podia refletir o poder de Deus 

pode associá-la ao processo de reconstrução e como consequência associar o poder de Deus a 

este rei. 21 Assim, o processo de cristianização do espaço associado à legitimação da dinastia 

merovíngia pode ser visto não somente associado à Igreja Saint-Germain-des-Prés, porém 

também a outros edifícios religiosos como a Catedral. Existe outra descrição da Igreja 

Saint-Germain-des-Prés na Vida de São Droctoveu de Gislemar. O autor descreve a Igreja de 

maneira semelhante a Venâncio Fortunato mais uma vez destacando a luz.22 Sendo o autor do 

século XI, como foi referido acima, Vieillard-Troïekouroff argumentou que essa descrição seria 

                                                 
20 São Estevão aparece no capítulo 6 dos “Atos dos Apóstolos” e é conhecido como o primeiro mártir. A partir da 

tradução de seu nome para o francês ele é conhecido como Etienne; DERENS, Jean; FLEURY, Michel. La 

construction de la cathédrale de Paris par Childebert I er, d'après le De ecclesia Parisiaca de Fortunat, Journal des 

savants, Volume 4, Numéro 1 , 1977, p. 251. 
21 Ibidem, p. 247. 
22 “Portanto com graça, a igreja da vivificante cruz do santo mártir, onde este a delegou com outros preciosíssimos 

ornamentos e mandou construir em forma de cruz. Parece supérfluo descrever o arranjo inteligente das janelas, os 

preciosos mármores que a suportam, os painéis dourados da abóboda, o esplendor das paredes que estão cobertas 

com uma cintilante cor dourada [...]. O teto do edifício é coberto com bronze reluzente e reflete os raios do Sol, 

brilhando tão intensamente que os observadores ficam cegos (deslumbrados) e chamam a Igreja de São Germano, 

o Dourado”  Tradução nossa da versão inglesa presente em: JAMES, Edward. The Franks. The peoples of Europe, 

Oxford: Basil Blackwell, 1988, p.151. 
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simplesmente o estado da igreja do século XI, ou seja, após a reforma feita pelo abade Morardo 

(990-1014) depois das destruições causadas pelas incursões normandas. Todavia, isso não seria 

possível pelo fato da descrição estar no tempo imperfeito do latim, ou seja, Gislemar descreve 

um estado da igreja que não mais existe.23 Dessa maneira ele teria incorporado a descrição de 

Fortunato e a colocado com suas palavras.       

 Portanto, podemos afirmar que a Catedral de Paris (depois conhecida como Igreja Saint-

Etienne), apesar de datada pelos historiadores como sendo do século IV, possui um renovação 

realizada por Childeberto I no século VI e por isso poderia se assemelhar à Igreja Saint-

Germain-des-Prés. Por essa razão podemos utilizar o poema de Fortunato e a descrição de 

Gislemar para obter informações mesmo que não acreditemos que se referiam à Igreja que 

estudamos mais detalhadamente nesse trabalho. As duas descrições lembram-nos da técnica de 

mosaico bizantina. Esta envolvia o encaixe de uma série de pequenas peças de pedra colorida e 

vidro (chamadas de tesselas). Quando juntas, essas peças criam um efeito de pintura, porém 

possuem a vantagem de que o vidro e a pedra colorida refletem a luz de uma maneira que a 

pintura não pode. Além 

disso, normalmente era colocada uma cobertura de ouro na parede atrás das tesselas, o 

que fazia com que os mosaicos emitissem uma misteriosa luz própria.24   

 Algumas passagens das descrições de Fortunato e Gislemar podem fazer com que essa 

ideia seja considerada. Quando Fortunato escreve que: “[...] a mão do artista aprisionou a luz 

(dentro da igreja). Do levantar da aurora a luz difusa inunda o lambril. Ela brilha com seu 

próprio fogo, antes de ser visitada pelo Sol.” 25 e Gislemar descreve as “[...]paredes que estão 

cobertas com uma cintilante cor dourada”26
 a técnica de mosaicos bizantina pode ser lembrada 

pela cobertura dourada por trás dos mosaicos que fariam com que este possuísse uma luz 

própria.          

 Resta-nos, para analisar a hipótese sobre a arquitetura, os achados arqueológicos. 

Podemos afirmar que foram encontradas nas escavações de 1871 e depois de 1976: duas partes 

de fustes (parte do meio de uma coluna) de mármore, uma parte de fuste em mármore turquesa, 

um capitel (parte superior de uma coluna) mutilado em mármore branco (fig. 2) e partes do 

telhado em mármore acinzentado. A maioria desses achados está conservada no museu 

                                                 
23 DERENS, Jean; FLEURY, Michel. 1977, p.253. 
24 HURST, Ellen. Mosaic Decoration in Byzantine Ravenna, Saylor Academy, 2011, p.1-2 
25 Ver nota 10. 
26 Ver nota 22. 

 

http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/05/ARTH401-2.2.2-Mosaic-Decoration-in-Byzantine-Ravenna-FINAL.pdf
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Carnavalet em Paris.27 Estes mármores coloridos batem com os descritos por Fortunato e 

Gislemar.          

 Portanto, pode se dizer que os mármores de várias cores somados à luz vinda das janelas 

ressaltariam o aspecto da luz dentro da Igreja Saint-Germain-des-Prés. A questão que se coloca 

é: a igreja possuiria os mosaicos em tesselas assim como as igrejas bizantinas? Erlande-

Brandeburg e Mérel-Brandenbrug afirmam que sim, já que o poeta Venâncio Fortunato teria 

um papel importante na decoração da Igreja Saint-Germain-des-Prés. Esse havia feito seus 

estudos em Ravena, em 566 estava em Paris quando fez seu panegírico em homenagem ao rei 

Cariberto e por isso teria de alguma maneira auxiliado com a técnica bizantina presente nas 

igrejas de Ravena.28 Apesar de ser uma hipótese interessante, não existem provas nas fontes 

que confirmem essa atuação.   

O que podemos afirmar, se seguirmos a opção de que existiam mosaicos bizantinos, é 

que o jogo de luzes dentro da igreja certamente seria ainda mais deslumbrante, já que os 

mármores, os mosaicos em tesselas e a luz de fora (ou a utilização de velas de noite) fariam 

com que aquele ambiente não parecesse desse mundo e certamente um lugar apropriado para 

receber a presença de Deus. Contudo, as fontes que possuímos até o momento não nos permitem 

afirmar este fato.  Pelas fontes escritas e arqueológicas podemos constatar pelo menos a 

profusão de uma série de mármores coloridos, janelas e velas ao anoitecer que poderiam causar 

aos fiéis uma experiência do transcendental pelo ambiente iluminado.  Por fim, é 

possível inferir mais uma informação a partir de Gislemar. O autor se refere ao formato de cruz 

da igreja na Vida de São Droctoveu e, assim sendo, a igreja teria quatro altares e em cada um 

deles uma série de relíquias de santos que aumentavam ainda mais a importância da igreja.29 O 

altar do leste que continha as relíquias de São Vicente seria o mais celebrado. Seguimos Dérens 

que ressalta o fato de que Gislemar possuía em mãos o diploma original de fundação da igreja 

e nele estaria referenciado o formato de cruz da igreja.30 Além disso, destacamos a descoberta 

do arqueólogo T. Vacquer no século XIX de uma estrutura de pedra identificada por ele como 

o altar sul da igreja.31 Dessa maneira, podemos afirmar que a forma de cruz é razoável.  

                                                 
27BUSSON, Didier - Carte Archeologique de la Gaule 75; Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 

1999, p. 356 
28 ERLANDE-BRANDENBURG, Alain ; MÉREL-BRANDENBURG, Anne. Saint-Germain-des-Prés: An Mil, 

Paris, Picard, 2011, p.14. 
29 Ver nota 22. 
30DÉRENS, Jean.  Les origines de Saint-Germain des Prés : nouvelle étude sur les deux plus 

anciennes chartes de l'abbaye. In: Journal des savants, 1973, p.60.  
31 BUSSON, Didier - Carte Archeologique de la Gaule 75; Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 

1999, p.353. 
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 Além do crescente poder da dinastia merovíngia por meio das igrejas, com a difusão das 

estruturas em formato de cruz a cristianização do espaço é possível ao evidenciar um dos 

símbolos mais importantes do cristianismo. Com a propagação do cristianismo, o poder da 

dinastia merovíngia era também ampliado por sua proximidade a Deus. 

 

A TRADIÇÃO GERMÂNICA 

Nesta seção faremos uma análise da concepção de poder merovíngia na perspectiva da 

tradição germânica. Devido ao constante contato desta com os galo-romanos no norte da Gália 

desde pelo menos o século IV e do fato de nossas fontes do século VI serem cristãs, será 

necessário também abordar a tradição galo-romana e cristã para que possamos analisar quais 

elementos da tradição germânica ainda são visíveis.     

 O primeiro aspecto a ser analisado em relação à tradição germânica refere-se aos 

enterramentos. O aspecto mais característico dos enterros em todo o período merovíngio era a 

colocação de objetos com o corpo morto na tumba. Observaremos como esses objetos 

demonstram a riqueza do rei merovíngio. Dessa maneira ele seria um governante poderoso 

capaz de atrair a aristocracia ou leudes para seu entorno, mostrando-se como primeiro entre 

seus pares e garantindo a lealdade a partir da prática da troca de presentes. 

 Os enterramentos faustosos já seriam resultado de uma cultura com elementos 

galo-romanos e germânicos no século IV, portanto, no século VI estariam consolidados como 

forma de demonstrar o poder entre os habitantes do norte da Gália. 32 Três exemplos de 

enterramentos merovíngios serão mencionados aqui devido a sua importância em relação ao 

objetivo deste estudo: a tumba “principesca” de Colônia e as tumbas do rei Childerico II (c.655-

675) e de sua esposa Belechilde (c.654-675).  

No ano de 1959 houve uma escavação comandada por Otto Doppelfeld em uma tumba 

impressionante encontrada em 1946 na Catedral de Colônia.33 Nela estava contido o corpo de 

um menino de seis anos de idade deitado em uma cama de madeira e, próximo a essa, uma 

cadeira. Além disso, foi encontrado um pequeno capacete pendurado na cadeira e perto da cama 

encontravam-se armas como uma espada longa, um machado, um arco com algumas flechas e 

                                                 
32 Para mais detalhes sobre isso ver JAMES, Edward. The Franks.  The  peoples of Europe. Oxford: Basil 

Blackwell, 1988; HALSALL, Guy. Cemeteries and Society in Merovingian Gaul: Selected Studies in History and 

Archaeology, 1992-2009. Leiden: Brill’s Series on the Early Middle Ages, 2010. 
33 PÉRIN, Patrick; RICHÉ, Pierre. Le dictionnaire des francs: les temps Mérovingiens. Paris: Bartillat, 1996, p 

113-115. 
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um escudo. No lado esquerdo do menino estava presente uma vara de madeira retorcida. A 

partir da madeira foi possível datar esse enterramento de c. 537.34    

Nos anos de 1645-1646, na ocasião da construção de um novo altar na Igreja Saint-

Germain-des-Prés, foram encontradas várias sepulturas. Essas foram abertas e, pelo que parece, 

seus objetos interiores foram desordenados.  Dez anos depois novos trabalhos foram efetuados 

no santuário da igreja. Nessa segunda ocasião, as tumbas (ou melhor, os jacentes) dos reis 

merovíngios foram movidas, dentre elas as sepulturas de Childerico II e Bilichilde. 

Conhecemos esses acontecimentos somente a partir da obra de Dom Bouillart, religioso da 

Igreja de São Germano que escreve em 1724. Apesar da distância no tempo, esta fonte seria, 

pelo que parece, confiável devido a uma tradição transmitida oralmente dentro da Igreja. 35 

Segundo Dom Bouillart, o conteúdo de várias tumbas estaria intacto e nelas seria possível 

observar corpos enroladas com sudários ou ainda vestidos. Outros túmulos haviam sido 

violados, notadamente aqueles de Childerico II e Bilichilde. O religioso cita testemunhos sobre 

os objetos presentes dentro dos dois sepultamentos em 1645. Na tumba de Childerico II haveria: 

um grande enfeite de ouro em forma de coroa, um pedaço de pano tecido com ouro que cobria 

seu rosto, espadas e uma cinta com ornamentos de prata. Outra descrição, segundo ele, da 

mesma tumba revelava uma espada enferrujada, pequenas placas de prata, pedaços de cortiço 

(rolha) e de couro, um grande vaso de vidro onde seriam guardados perfumes e principalmente 

uma grande vara de madeira da largura da tumba.36     

Na tumba de Bilichilde, segundo os testemunhos escritos por Dom Bouillart havia o 

corpo completamente vestido e um coxim de ervas odorizantes sobre toda sua cabeça. 

Entretanto, na época de Dom Bouillart, havia somente uma vara de madeira rompida em dois e 

algumas ervas odorizantes.37  Erlande-Brandenburg argumenta que as varas que foram 

encontradas tanto no túmulo do menino de Colônia, quanto nas sepulturas de Childerico II e 

Bilichilde seriam varas de comando que deveriam singularizar a pessoa.38 Ele dá um exemplo 

relacionado às cerimônias carolíngias, entretanto esquece-se do período merovíngio. No sétimo 

                                                 
34 Não se pôde identificar claramente quem seria esse personagem histórico. Entretanto, ele podia ser descendente 

da dinastia real de Colônia, os francos ripuários, que possuiu como último rei, Cloderico (c.485-508). Parece 

razoável atribuir o enterramento do menino a um membro da família real devido também à presença da vara 

consagrada que será detalhadamente explicada mais abaixo. Para mais informações ver JAMES, Edward. Op. cit, 

p. 155 
35 Le dictionnaire des francs: les temps Mérovingiens. Paris: Bartillat, 1996, p. 96. 
36 BOUILLART, J.  Histoire de l'abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés, Paris, 1724, p.252. 
37 Ibidem, p. 253. 
38 ERLANDE-BRANDENBURG, Alain. Le roi est mort : Étude sur les funérailles, les sépultures et les tombeaux 

des rois de France jusqu'à la fin du XIIIe siècle.Paris, Arts et Métiers graphiques, 1975, p. 35. 
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dos Decem Libri Historiarum, Gregório de Tours (c.538-594) menciona varas consagradas que 

seriam próprias do costume dos francos ao tratar Gundovaldo e Gontrão.39 É possível que as 

varas encontradas sejam as mesmas das quais se refere o bispo de Tours. Se esse for o caso, 

elas seriam um objeto que distinguiria os reis em relação aos demais. Além disso, o fato de 

serem parte dos “costumes dos francos” parece indicar alguma maneira de legitimação a partir 

da tradição germânica. Seguindo esta linha de pensamento, apesar de pertencente à aristocracia, 

a vara demonstraria que o rei de alguma maneira seria diferenciado da mesma. 

 O segundo elemento a ser considerado refere-se aos reis merovíngios como reges 

crinitos ou “reis cabeludos”, abordado por Gregório de Tours ao longo de sua obra. Ao tratar 

sobre os francos na época anterior a Clóvis, o bispo escreve que “(eles) escolhiam para governá-

los reis cabeludos, oriundos da mais antiga e, segundo se diz, mais nobre família dentre eles 

[...]”.40  Uma questão referente ao debate dos reis cabeludos relaciona-se ao fato de serem 

somente um símbolo de realeza ou se também seriam um símbolo de santidade. A segunda 

opção caracterizaria a legitimidade do rei merovíngio a partir de uma sacralidade pagã. 

Historiadores como Miller foram ainda mais longe ao afirmar que mesmo que os reis tenham 

se convertido ao cristianismo, a população continuaria pagã e, desse modo, a legitimidade dos 

reis merovíngios só poderia ser atingida a partir dessa sacralidade.41   

 Para refutar o argumento de Miller podemos oferecer o exemplo de Marcelo Cândido 

da Silva. Este autor demonstrou como a cristianização da utilitas publica romana dava 

legitimidade ao rei merovíngio. Esse conceito do passado romano referia-se à autoridade 

pública dos oficiais do Império romano, entretanto, o cristianismo acabou por impor-se sobre 

ele a partir da segunda metade do século VI. Assim sendo, era associado ao ato de governar um 

conjunto de deveres morais em relação aos governados. Seria responsabilidade dos reis zelar 

pela estabilidade do reino, ou seja, pela paz do reino. Ela era necessária, assim como a 

participação dos bispos, para a salvação dos súditos.42  

Mais especificamente em relação aos cabelos compridos dos reis, normalmente assume-

se que Gregório de Tours não os abordariam caso fossem um símbolo reconhecidamente pagão. 

                                                 
39 GREGÓRIO DE TOURS. The History of the Franks. Ed. Brehaut, Ernest. New York: Columbia University 

Press, 1916, p. 182. 
40 Ibidem, p. 27. 
41 MILLER, 1987 apud FREITAS, Edmar Checon de. Gregório de Tours e a Sociedade Cristã na Gália dos séculos 

V e VI. Niteroi, Eduff, 2015, p.209. 
42 SILVA, Marcelo Cândido da.  A Realeza Cristã na Alta Idade Média: Os fundamentos da autoridade pública no 

período merovíngio (séculos V-VIII). São Paulo: Alameda, 2008, p.284. 
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Essa afirmação parece-nos correta assumindo que o bispo de Tours faz o mesmo ao não 

mencionar a lenda de nascimento de Meroveu, depois abordada na Crônica de Fredegário.43 No 

entanto, mesmo se Gregório de Tours não acreditasse que o elemento de que estava escrevendo 

era pagão, o mesmo ainda poderia tê-lo sido em sua origem. Tanto o cabelo grande como as 

varas consagradas mencionadas anteriormente nesse trabalho parecem ser costumes da tradição 

germânica. Ela estava presente e, ainda que esvaziada de sentido religioso para bispos como 

Gregório, continuava a significar que o rei merovíngio seria de alguma maneira diferenciado 

mesmo para os germanos convertidos ao cristianismo. Associando as duas tradições, os reis 

merovíngios pretendiam ser considerados membros de uma linhagem portadora de um poder 

especial identificando na Igreja o espaço onde esse poder podia ser contido.44 

Os dois elementos analisados anteriormente, ou seja, os objetos colocados nas tumbas 

dos reis merovíngios para mostrar seu poder e diferenciação (como os objetos de ouro e a vara 

consagrada, por exemplo) e o característico cabelo longo associado à dinastia eram articulados 

a partir de um momento em comum: o funeral dos membros da família merovíngia. Este se 

dava a partir do transporte do cadáver do rei para a igreja em que seria sepultado em um tipo 

de maca fúnebre carregada por diversos homens e os corpos eram transportados nas macas 

sendo expostos para todos. Isto posto, ao passar por toda cidade com o cabelo comprido, o 

corpo dos membros da família real ainda demonstrava o poder sobrenatural ligado à dinastia 

merovíngia.         

Além disso, no século VI não possuímos informações nas fontes escritas de que nenhum 

aristocrata laico tenha fundado algum edifício religioso. Parece que os edifícios construídos 

pela aristocracia nunca foram tão importantes como as igrejas construídas pelos reis 

merovíngios tanto na perpetuação de sua memória quanto na suntuosidade dos edifícios. Os 

sítios arqueológicos merovíngios de Arlon e Hordain parecem ser dois casos de igrejas fundadas 

por membros da aristocracia.  No segundo deles encontramos enterramentos com objetos 

suntuosos como é o caso de Endulus, bispo de Toul de c.600 a 622 e de Praetora, mulher de 

origem aristocrática do século VII. Porém, nenhum dos dois espaços é mencionado em 

nenhuma obra e ao mesmo tempo são apenas construções modestas. 45  

 

CONCLUSÃO 

                                                 
43 WOOD, Ian. The Merovingian kingdoms, 450-751. New York: Longman, 1994, p.37. 
44 FREITAS, Edmar Checon de. Gregório de Tours e a Sociedade Cristã na Gália dos séculos V e VI. Niteroi, 

Eduff, 2015, p.210. 
45 JAMES, Edward. The Franks.  The  peoples of Europe. Oxford: Basil Blackwell, 1988, p.145-147. 
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Os elementos da tradição germânica como o cabelo comprido e as varas consagradas e 

os elementos cristãos como a ida e enterramento na igreja que os próprios reis construíram e 

possuía um ambiente considerado divino, os cantos cristãos e a maca fúnebre são as 

possibilidades que pudemos elencar nesse estudo para a possível diferenciação dos reis 

merovíngios em relação à aristocracia. Colocando-se como primeiro de seus pares, os reis 

merovíngios poderiam legitimar o poder régio a partir do cumprimento da lógica da tradição 

germânica. Os elementos cristãos citados acima faziam com que houvesse a legitimação da 

tradição cristã pela proximidade a Deus. As tradições romano-cristã e germânica levadas em 

consideração a partir do “espaço de poder” (a Igreja Saint-Germain-des-Prés) faziam com que 

a dinastia merovíngia possuísse legitimidade para governar a Gália.  
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O MARTÍRIO NA ANTIGUIDADE TARDIA, AGOSTINHO DE HIPONA 

E A QUESTÃO DONATISTA 

 

Vinícius de Freitas Morais* 

 

INTRODUÇÃO 

A palavra mártir é de origem grega e significa testemunha1. O sofrimento dos mártires 

era visto por outros cristãos como um sacrifício feito em prol não só da fé cristã, mas também 

como uma parte de um cotidiano de perseguições que cabia a esta minoria entre os séculos I e 

IV, anteriores ao edito de tolerância ao cristianismo ser assinado por Constantino I em 311. As 

comunidades cristãs se preocupariam em relembrar a data de aniversário de morte dos mártires 

locais e ou de outras regiões e assim reafirmar as razões para manter os preceitos e os dogmas 

que regiam um cotidiano de negação do politeísmo vigente no Império romano2.               

Exortação ao Martírio, uma das primeiras obras acerca da questão do martírio, foi escrita 

por Orígines de Alexandria no século III. Neste escrito, o autor severamente restringe a noção 

desse tipo de sacrifício para aqueles que morreram pela verdade3. Origines aponta que era pelo 

sangue dos mártires no Paraiso que se intercederia a favor dos pecadores na Terra que possuíam 

fé na Salvação4. Em outro texto chamado Segunda Homilia em Levítico, esse pensador lista as 

sete remissões para o pecado. A primeira seria o batismo e a segunda a Paixão dos mártires, 

pois esta seria o segundo batismo, possível para aqueles que se sacrificaram em prol de Cristo 

e que, por consequência, beneficia toda a comunidade cristã por confundir o poder físico dos 

demônios que rodam o mundo5.  

Cipriano de Cartago foi um importante homem que se converteu ao cristianismo já adulto 

e tornou-se bispo de Cartago, uma das principais cidades do norte da África. Este religioso foi 

preso e morto em 258 após recursar-se a cultuar os deuses romanos6. Este clérigo deixou 

                                                 
* Mestrando - PPGH-UFF. Bolsista da CAPES. 
1 BARTLETT, Robert. Why can the dead do such great things? Saints and worshippers from the Martyrs to the 

Reformaton. New Jersey: Princeton University Press, 2013. p. 3  
2 BARTLETT, Robert. Op. Cit. p.3 
3 MCGUCKIN, John-Anthony. Martyr devotion in the Alexandrian school:Origen to Athanasius. In: WOOD, 

Diana. (Org.) Martyrs and Martyrologies. Oxford: Blackwell Publishers, 1993 p.39 
4Ibidem. p. 39. 
5 Ibidem. p.40 
6 BARTLETT, Robert. Op. Cit. p.5 
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importantes cartas e escritos sobre o culto aos mártires no período, fontes importantes para se 

averiguar como ocorriam a veneração de grupo especial de cristãos. Cipriano defendia que o 

Martírio era a maior gloria que o cristão poderia alcançar7. Este tipo de morte seria o batismo 

de sangue que garantiria a entrada direta do fiel no Paraíso: “Pois quando há perseguições, então 

as coroas da fé são dadas e então os soldados de Deus são postos a prova e por fim o Paraíso se 

abre aos mártires8”. Aos mártires era necessária uma veneração especial, os respectivos dias de 

suas mortes deveriam ser lembrados e comemorados anualmente em conjunto com a Eucaristia 

para assim se celebrar o sofrimento desses cristãos exemplares. 

Após o Edito de tolerância ser assinado por Constantino I em 311, o cristianismo deixaria 

seu status marginalizado e ilegal e posteriormente, em 380, o imperador Teodósio tornaria esta 

religião como única possibilidade para os cultos do Império e, a partir de então, a memória e a 

veneração dos Deuses pagãos foi, gradualmente desencorajada. Se a tolerância e a posterior 

oficialização do cristianismo acabaram com a perseguição dos cristãos no Ocidente, o culto aos 

mártires não perderia sua importância para os fiéis de Cristo. Esses homens e mulheres 

exemplares eram postos como constituintes de uma identidade cristã formada em base a 

perseguições e humilhações feitas ao longo de três séculos. Desta forma todo o clero encorajava 

a continuação das mais variadas homenagens destinadas a esses mortos “muito especiais”9.   

 

AGOSTINHO DE HIPONA E A QUESTÃO DO MARTÍRIO 

Agostinho de Hipona foi um dos principais pensadores que teorizou a noção de martírio. 

Suas concepções acerca desse tipo de morte foram de extrema importância ao longo de toda a 

Idade Média. As considerações de Agostinho sobre o martírio podem ser encontradas em seus 

principais escritos como: A cidade de Deus, Trindade e em seus comentários sobre os Salmos. 

Contudo a maior parte está presente nos seus sermões proferidos nas festas dos mártires10.  No 

sermão CCLXXXVI dedicado a São Gervásio e São Protásio, Agostinho menciona inicialmente 

a origem grega da palavra mártir e seu significado “testemunha”. Esse clérigo afirma que há as 

testemunhas verdadeiras e as falsas: “Se a testemunha falsa não deve ficar sem castigo, a 

                                                 
7BARTLETT, Robert. Op. Cit. p.4  
8Tradução nossa do trecho: “Because when there are persecutions, then crowns of Faith are given, then the 

soldiers of God are put to the test, then heaven opens to the martyrs.”Ver: Ibidem.p.4 Apud. Epistularium 38.1.1 

(3B, p.183): cf. Hippolytus Traditio apostolica 9 p.64  
9 Termo usado por Peter Brown para se referir aos mártires. Ver: BROWN, Peter. The cult of the saints: its rise 

and function in Latin Christianity. Chicago: University of Chicago Press, 1981. p.69 
10 PINCKAERS, Servais. The Spirituality of Martyrdom: to the limits of love.Washington: The CatholicUniversity 

of AmericaPress, 2016. p.110 
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verdadeira não ficará sem coroa11”. Como defende o teólogo Servais Pinckaers, Agostinho via 

a necessidade de apontar a etimologia desta palavra tão comum no mundo cristão e, contudo, 

às vezes dissociada do seu contexto inicial, para afirmar o que era o martírio verdadeiramente12. 

Para Agostinho haveria três grupos de testemunhas: aqueles que acreditavam em Jesus, 

mas não ousavam confessar em público como relatado em (I João 19:38-39) e, por conseguinte, 

os que escolheram a gloria do homem. Para este último grupo os seus testemunhos são apenas 

um sussurro. A segunda posição cabia àqueles que acreditavam em Cristo e possuíam a coragem 

de confessar perante os homens e, no entanto, não estavam dispostos a manter as suas confissões 

até a morte, como foi o caso do apostolo Pedro durante a Paixão. Por fim, existia as pessoas 

que estavam dispostas a sacrificar suas vidas por sua fé em Cristo13:  

Havia, como afirma o Evangelho, os notáveis entre os judeus que acreditavam 

no senhor Jesus, mas que o seu medo perante os outros judeus os impediam 

de confessar publicamente. Mas o escritor sagrado faz esta ressalva: “Eles 

amavam mais a gloria dos homens do que a de Deus” (Mat 27: 35). Assim 

muitos se envergonharam de confessar perante os homens. Há outros que 

possuíam mais valor e não se envergonharam de confessar publicamente, mas 

que não puderam confessar até a morte. Estes diferentes graus de devoção são 

as graças de Deus e essas graças, por vezes, se desenvolvem pouco a pouco 

na alma14. 
 

Pela diferenciação destes três níveis de testemunhas, Agostinho enfatiza a diferença entre 

São Gervásio, São Potásio e São Pedro. Por meio desta comparação, esse pensador demonstra 

como o martírio está acima de todas as obras humanas. Apesar de Pedro ser apostolo, ele não 

tivera a coragem de confessar a sua crença em Cristo até a morte em sua primeira oportunidade, 

como demonstra a passagem na qual nega três vezes conhecer Jesus (Mat 26: 69-75). Agostinho 

afirma que Pedro se colocou diante da verdadeira morte quando negou Cristo, contudo, logo 

                                                 
11Traduçãonossa do trecho:« Si le faux témoin ne doit pas rester sans châtiment, le témoin véridique ne restera 

pas sans couronne. » Ver:Sermão CCLXXXVI Saint Gervais et Saint Protais, martyrs et gloire dessaints martyrs. 

Ver : Oeuvres complètes de Saint Augustintraduzidassob a supervisão de M. Poujoulat et de M. o abade de Raulx. 

p.424 

12 PINCKAERS, Servais. Op. Cit. p.112 
13Ibidem.p. 112.  
14Traduçãonossa do trecho : « Il y avait, observe l'Evangile, des notables parmi les Juifs qui croyaient au Seigneur 

Jésus, mais que la peur des autres Juifs empêchait de l'avouer publiquement. Mais l'écrivain sacré fait aussitôt 

cette remarque : « C'est qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu (1)». Ainsi plusieurs ont 

rougi de confesser le Christ devant les hommes. Il y en a eu d'autres qui valaient mieux et qui n'ont pas rougi de 

le confesser publiquement, mais qui n'ont pu le confesser jusqu'à la mort. Ces différents degrés de dévouement 

sont des grâces de Dieu, et ces grâces parfois ne se développent que peu à peu dans l'âme. » Ver : Sermão 

CCLXXXVI Saint Gervais et Saint Protais, martyrs et gloire des saints martyrs. Ver :Oeuvres complètes de Saint 

Augustin Op. Cit. p.424 
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após, ao chorar em público, lembrou-se das palavras do filho de Deus no Monte das Oliveiras 

(Mat 14: 30), e desta forma Pedro teria subitamente ressuscitado:    

 

Quando a gente o perguntar: “Tu és um dentre eles”? (Mat 26: 19) A pergunta 

vinha de uma serva, e isso ocorreu como uma febre. A febre, então, se avança, 

ela se aproveita dos doentes: o que eu digo? E aí jaz o perigo, ele morre. 

Morrer não é renunciar a vida? Pedro negou Cristo, ele renunciou a vida, ele 

está morto. No entanto aquele que ressuscita os mortos “olhou Pedro e ele 

chorava amargamente” (Luc 22: 61-62). Ele morreu quando negou, ele 

ressuscitou quando chorou15.  
 

O martírio só seria possível graças a morte de Cristo por seus discípulos que abriu o 

caminho e permitiu assim que eles o seguissem, especialmente no caso de Pedro que só 

posteriormente seria crucificado pela sua fé16.  A Paixão de Cristo não teria permitido só o 

martírio de seus discípulos, mas também de todos os fiéis que morressem em seu testemunho. 

Ao começar o sermão CCCXXVIII feito em homenagem à festa dos Mártires, Agostinho 

menciona como a vergonha sofrida por todos os mártires beneficiava a fecundidade da Paixão 

de Cristo pelo mundo cristão17:  

Nós dissemos em um salmo, ao Senhor nosso Deus: “Aos olhos do Senhor, 

preciosa é a morte dos seus santos” (Sl, 116: 15). A morte dos santos mártires 

é preciosa pois o preço que os resgatou é o próprio sangue do seu Deus; se 

Deus sofreu o martírio é porque eles mesmos deveriam o suportar após ele. 

Ele caminhou antes e a multidão o seguiu18.  

 

Logo em seguida, o bispo de Hipona afirma que toda a humanidade é mentirosa e, então, 

atinge-se a contradição: Como os mártires são testemunhas da verdade, se todos os homens são 

mentirosos por natureza? A resposta a este problema seria que os mártires teriam sido 

testemunhas da verdade e desta forma, por intermédio divino, teria se tornado igualmente, por 

consequência, a verdade. “Se os mártires falassem por si próprios, então seriam mentirosos, 

                                                 
15Traduçãonossa do trecho « quand on lui demanda : « Es-tu l'un d'entre eux (Matt, XXVI : 69) ? » La question 

venait d'une servante : c'était comme la fièvre. La fièvre donc s'avance, elle saisit le malade : que dis-je ? Et voilà 

le danger, il meurt. N'est-ce pas mourir que de renoncer à la vie ? Pierre a renié le Christ, il a renoncé à la vie, il 

est mort. Cependant Celui qui ressuscite les morts « regarda Pierre, et il pleura amèrement (Luc, XXII : 61, 62.) ». 

Il était mort en reniant, il ressuscita en pleurant. » Ver : Oeuvres complètes de Saint Augustin Op. Cit. p.424. 
16 PINCKAERS, Servais. Op. Cit. p. 113-114 
17Ibidem. p.114 
18Traduçãonossa do trecho: « Nous avons dit dans un psaume, au Seigneur notre Dieu : « Aux yeux du Seigneur 

est précieuse la mort de ses saints (Ps : CXVI, 15) ». La mort des saints martyrs est précieuse, parce que le prix 

qui les a rachetés est le sang même de leur Dieu; si leur Dieu a souffert le martyre, c'est parce qu'eux-mêmes 

devaient l'endurer après lui. Il a marché en avant, et quelle foule l'a suivi ! » Ver : Sermão CCCXXVIII Solennités 

et panégyriques pour une fête de martyrs. III. La Grâce de Dieu et le MartyreVer :Oeuvres complètes de Saint 

Augustin Op. Cit. p.560 – 561. 
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assim como todos os homens são; mas, ao falar por eles, o Espirito Santo o transformam em 

verdadeiras testemunhas - em mártires. Alguém se torna um autêntico mártir apenas pelo poder 

e luz do Espirito Santo19”. Portanto a verdade viria apenas por Deus e recebida pela graça do 

Espirito Santo e não adquirida pelo esforço humano. 

No martírio colidiria, na mente da vítima, o desejo de viver e o medo de morrer com a 

palavra de Deus que o convida para o sacrifício. Logo, apesar dos mártires renunciarem suas 

vidas por vontade própria, esta renuncia só seria possível graças à vontade divina que elegeria 

um determinado grupo para ser “a semente de sangue que levanta a colheita da Igreja”20, 

afirmativa vinda dos escritos do Tertuliano feitos no final do século II e início do III21. Nas 

definições agostinianas acerca do martírio, nota-se, claramente, um desejo em de limitação 

classificatória a esse tipo de morte. Apesar de outros pensadores cristãos já terem se ocupado 

com as questões que envolvessem os mártires, como foi o caso de Cipriano e Tertuliano, 

Agostinho buscava principalmente, a partir de suas definições, “excluir os comportamentos 

radicais defendidos por certas seitas julgadas heterodoxas (donatistas da África, por exemplo) 

22”.  

 

O MARTÍRIO E A CRÍTICA AGOSTINIANA AOS DONATISTAS 

O cisma donatista originou-se por volta de 312, no norte da África, na região de Numídia. 

Donato, bispo cismático de Cartago, esteve no episcopado da cidade entre os anos de 313 a 347 

até o imperador Constante publicar um edito que obrigava a união entre donatistas e católicos. 

Após nomear outro bispo para a cidade, o imperador exilou Donato. Contudo o movimento 

ganhou força e apelo em várias camadas sociais e logo foi alvo de duras perseguições vindas 

das instancias imperiais, principalmente após 380 quando o imperador Teodósio tornou o 

cristianismo a “religião” oficial do Império romano e, por conseguinte, visava uma unidade da 

Igreja. Estas perseguições, ao contrário tornaram, o grupo separatista mais forte pois as suas 

vítimas eram transformadas em mártires pela causa donatista movendo um grande apelo local23 

                                                 
19Tradução nossa do trecho: “If the martyrs spoke on their own, they would be liars, as all men are; but, by 

speaking through them, the Holy Spirit transforms them into truthful men, into truthful witness – into martyrs. One 

therefore becomes an authentic martyr only by the power and light of the Holy Spirit.”Ver: PINCKAERS, Servais. 

Op. Cit. p.115 
20Ibidem. p.131 
21 DONAT, Isabelle Heullant. Mártirin : VAUCHEZ, André (Org.) Cristianismo: dicionário dos tempos, dos 

lugares e das figuras. São Paulo: Editora Forense Universitária, 2013. p. 269 
22 DONAT, Isabelle Heullant. Op. Cit. p. 269  
23BARROS, Paulo Cesar. Commendatur Vobis in Isto Pane Quo modo Unitatem Amare Debeatis: A Eclesiologia 

Eucarística Nos Sermones Ad Populum de Agostinho de Hipona e o movimiento ecumênico. Roma: Editrice 

Pontificia Università Gregoriana, 2002. p. 34-35.   
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Os donatistas, durante o final do século IV, representavam ainda uma parcela separatista 

da Igreja católica, esta manifestação foi duramente criticada por Agostinho de Hipona e 

associada, por esse clérigo, à formação de “grupos fragmentados” à responsabilidade de ter 

transformado a Igreja em migalhas. Este grupo era formado, em sua maioria, não só por homens 

simples de regiões campestres, mas também contava com o apoio de setores das elites locais e 

bispos. Os donatistas se consideravam como os únicos que ainda mantinham preservado a lei 

cristã em sua totalidade. Seus bispos, oriundos em sua maioria de cidades romanas, eram vistos 

como os “filhos dos mártires”. A memória dos mártires era constantemente revivida em seus 

ritos e congregações demonstrando um intenso clamor das multidões nos festejos destinados a 

esse grupo de santos. Esta veneração excessiva destinada aos mártires seria a justificativa para 

Agostinho ter proferido tantos sermões acerca do martírio visando uma restrição classificativa 

excessiva que seria a base posterior para a definição do que é necessário para ser tornar mártir 

e qual veneração que estes cristãos exemplares deveriam receber24. 

Como uma forma de crítica direta aos donatistas, Agostinho proferiu, no Sermão 

CCCXXVIII, a celebre frase: “Non enim facit martyrem poena, sed causa” (Não é o suplício 

que faz o mártir,mas a causa). As verdadeiras causas que fariam os mártires seriam relativizadas 

por esse bispo, como forma de desqualificação ao título de martírio atribuído pelos donatistas 

às suas vítimas da perseguição oficial feita pelo Império romano. Se, anteriormente, as bases 

que qualificavam um morto como mártir ainda eram, de certa forma, dúbias, após as 

considerações agostinianas, formar-se-ia uma base para as definições advindas de importantes 

pensadores cristãos posteriores como Gregório Magno e Tomás de Aquino.  

Independente da dor no momento da morte de algum cristão, é a causa da morte que faz 

os mártires de Deus. Agostinho afirma, categoricamente: “Por que te glorias de tua má pena, tu 

que não tens uma causa boa25”? No Sermão CCCXXV em homenagem à festa dos vinte 

mártires, o bispo de Hipona realiza um ataque mais preciso para os dissidentes em questão, ao 

afirmar que os donatistas não morrem pela unidade da Igreja ou para que verdade de Deus fosse 

dita e a justiça divina fosse feita, e sim que seus sacrifícios eram pautados por uma “causa 

péssima”, ou seja, a desunião dos cristãos:  

[Os donatistas] não morrem em prol da verdade; antes morrem para que a 

verdade não seja anunciada, para que a verdade não seja propagada, para que 

a verdade não seja conseguida, para que a unidade não seja amada, para que a 

                                                 
24 Ver: BROWN, Peter. Santo Agostinho: uma biografia. Rio de Janeiro: Editora Record, 2012. p. 267- 272 
25 Tradução e grifo do autor: “Quid ergo iactaspoenamtuam malam, quae nos habes causam bonam? In:BARROS, 

Paulo Cesar. Op. Cit. p.60.  
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caridade não seja querida, para que a eternidade não seja conseguida. Que 

causa péssima26!  

 

Se os mártires morreriam em prol da verdade divina e a testemunhariam após a sua morte, 

logo os donatistas não poderiam ser suas testemunhas, já que as suas mortes não eram para 

enaltecer a união da Igreja catholica e nem para estimular a propagação da palavra nos dogmas 

aceitos pela cúria romana. Ao contrário dos verdadeiros mártires, as vítimas desse movimento 

dissidente morriam pela disseminação da mentira, pela desunião. Para desqualificar ainda mais 

esse grupo separatista, Agostinho dá o exemplo dos dois ladrões que morreram ao lado de 

Cristo. Apesar dos três terem sido condenados a mesma pena, diferentes causas haviam levado 

Jesus e os outros dois homens às cruzes: “Na Paixão de Cristo havia três cruzes. Era única a 

pena, mas dispares as causas27”. Os ladrões teriam sido condenados pelas suas próprias faltas, 

já Cristo teria sido posto na Cruz pelos pecados de toda a humanidade.  

Muitos sofreram por causas mundanas que, aos olhos dos fiéis, poderiam parecer dignas 

de piedade. Contudo Agostinho lembra aos fiéis que apenas os perseguidos mortos pela verdade 

deveriam ser lembrados. Grande sofrimento já teriam sido enfrentados por ladrões, 

blasfemadores e criminosos e qualquer outro inimigo da paz, estes últimos, diferentemente dos 

mártires, passariam pela dor tanto na Terra, como após a morte: 

 
“Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição” mas “Bem-aventurados 

os que sofrem perseguição pela justiça (Mt, 5:10)” Tu também, adota a boa 

causa e não inquieta-te pelo sofrimento! Pois se não fizeres uma boa escolha, 

tu terás em partilha a dor nesta vida e na outra. Não te deixa emocionar pelos 

suplícios dos castigos infligidos aos malfeitores, aos blasfemadores, aos 

inimigos da paz, aos adversários da verdade!28 

 

As diversas causas atribuídas à dor, desencadeariam em diferentes significações ao 

processo do sofrimento. Para aqueles que sofrem pela verdade, Deus daria a pertinência e 

paciência para suportar a resignação. Ao exemplo de Jó que enfrentou com sucesso os 

                                                 
26 Tradução e grifo do autor: “Non enimilliproveriatemoriuntur; sedideomorintur, ne veritasannuntietur, ne 

veritaspraedicetur, ne veritasteneatur, ne unitasametur, ne caritas diligatur, ne aeternitasteneatur. O causa 

pessima!”In: Ibidem. p.63.  
27Tradução e grifo do autor: “In passione Domini três cruces erant; una poena, sed díspar causa”In:BARROS, 

Paulo Cesar.Op. Cit. p.63.. 
28Tradução do trecho: « Bienheureux ceux qui souffrent persécution » ; mais : « Bienheureux ceux qui souffrent 

persécution pour la justice (Mt 5 :10) ». Toi aussi, adopte la bonne cause et ne t'inquiète pas de la souffrance; car 

si tu ne fais pas un bon choix, tu auras en partage la douleur dans cette vie et dans l'autre. Ne te laisse pas 

émouvoir par les supplices et les châtiments infligés aux malfaiteurs, aux sacrilèges, aux ennemis de la paix, aux 

adversaires de la vérité. Ver : Sermão CCCXXXV Fête des Vingt Martyrs. III. La Grâce de Dieu et le 

MartyreVer :Oeuvres complètes de Saint Augustin Op. Cit. p.557. 
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obstáculos postos em seus caminhos, justamente por sua fé em Deus e resignação em prol da 

verdade. O grau do sofrimento em si não seria o aspecto mais importante no momento da morte 

e sim como esta dor seria vivenciada. Se a exacerbação da tribulação da vítima não era o aspecto 

principal, Agostinho também menciona que muito menos contaria um desprezo ao corpo que 

rapidamente se entrega às chamas, esperando assim uma morte gloriosa. Os autênticos mártires 

não desprezavam os seus corpos29 e os que assim fazem não compreenderam o significado do 

testemunho da verdade. Como aponta o teólogo Paulo Barros, Agostinho lança mão da 

passagem bíblica, na qual, Jesus é tentado por Satanás a se jogar do templo (Mt, 4:6) para 

desqualificar o fiel que se apressa ao sacrifício sem ter uma causa clara das razões que o 

motivaram a morrer:  

Consideramos o que disse o Senhor a propósito do martírio; devemos recordar 

o ensinamento do Senhor, por causa dos donatistas que se precipitam [do alto]. 

[...] Com efeito, o que o Senhor, nosso Mestre e Salvador, respondeu ao 

demônio, que isto [precipitar-se do alto] lhe sugeria? Retira-te Satanás, 

porque está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus (Mt, 4:7-10)30. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações de Agostinho obtiveram uma grande repercussão em seu período e 

tornaram-se a base para a discussão sobre a definição de Martírio para a Igreja. Alguns pontos 

pareciam ser essenciais para os clérigos na Idade Média para se considerar alguém como mártir: 

uma morte em testemunho à fé cristã e a prerrogativa divina de eleger os seus mártires. Uma 

parte do clero enfatizava o mérito pessoal do cristão, ou seja, seu sacrifício em prol dos dogmas 

e ensinamentos cristãos e uma outra que daria maior atenção à predestinação dos mártires feita 

por Deus. Vale lembrar, como próprio Agostinho defendiaesse tipo de testemunho da verdade 

só era possível graças à vontade divina.  Para esse segundo grupo os sinais dados pelo Criador, 

após a morte do mártir, confirmavam o título e triunfo desses santos no Paraíso.  

                                                 
29 BARROS, Paulo Cesar. Op. Cit. p.65. 
30Tradução e Grifo do Autor: “Videamusautem et de martyrio quid dicit Dominus; commemoraredebemus, et 

propterDonatistas, qui se praecipitant, magisteriumcommendandum est Domini. [...] Quid enim Dominus 

Magister et Salvator noster diabolôtáliasuggerentirespondit? Redi retro, Satanas, scriptum est enim: non 

temptabisDominum Deum tuum (Mt, 4:7-10)”. In: BARROS, Paulo Cesar. Op. Cit. p.65. 
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OLYMPE DE GOUGES: ENTRE O ILUMINISMO E A GUILHOTINA 

 

Amanda de Queirós Cruz* 

 

Olympe de Gouges (1748–1793) foi uma mulher francesa de origem social do chamado 

“terceiro estado”, que após ficar viúva muito jovem passou a freqüentar os salões literários e se 

dedicou a escrever peças teatrais, panfletos revolucionários, entre outros. Seus escritos traziam 

além uma crítica à sociedade, a defesa do abolicionismo, a igualdade entre os sexos, a defesa 

dos filhos ilegítimos e a proposta de divórcio. Autora de mais de trinta publicações de cunho 

político, a obra que a tornou célebre para a contemporaneidade foi a sua Declaração dos 

Direitos da Mulher e da Cidadã (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, no 

original) publicada em 1791. De acordo com Michèle Riot-Sarcey1, a Déclaration de Olympe 

de Gouges é um marco para a história do feminismo na França, sendo sua autora também 

considerada como uma das norteadoras do desenvolvimento do feminismo. 

Olympe de Gouges, portanto, era uma mulher ilustrada, freqüentava os salões, discutia 

com filósofos, colocava sua pena a serviço de suas ideais e lutas e publicava assinando com um 

nome de mulher apesar de toda misoginia que existia no contraditório Século das Luzes. Foi 

presa durante a Era do Terror da Revolução Francesa e foi condenada à morte pela guilhotina 

em 1793. Porém, muitas de suas demandas estavam presentes em reivindicações de outros, 

como por exemplo, a participação política feminina aparecia nos escritos de Condorcet e nos 

cahiers de doléance, conforme aponta Louis Devance2. Todavia, segundo Dominique 

Godineau3 e Michelle Perrot4, a «Feuille de salut public» publicou um artigo em 1793 em que 

criticava Olympe de Gouges que havia tentado agir como “homem de Estado” e se esquecido 

do papel do seu sexo. 

                                                 
*Graduanda em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF) 
1RIOT-SARCEY, Michèle. Histoire du féminisme. Paris: La Découverte, 2015. pp. 1-11 
2DEVANCE, Louis. Le Feminisme Pedant La Revolucion Française. Annales Historiques De La Révolution 

Française. Paris, 1977  pp. 341-376. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/41915922. 
3GODINEAU, Dominique. A Mulher. In: VOVELLE, Michel. O Homem do Iluminismo. Lisboa: Editorial 

Presença, 1997 pp. 309-334 
4PERROT, Michelle. Des femmes rebelles: Olympe de Gouges, Flora Tristan, George Sand. Tunis: Éditions 

Elyzad Poche, 2014 pp. 23-81 

http://www.jstor.org/stable/41915922
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Conforme explica D. Godineau, apesar de muitos historiadores concordarem com a 

afirmação de que o século das Luzes seria o século da mulher, aqueles que se debruçam sob o 

século XVIII com uma ótica voltada para o estudo da História de gênero percebem o quanto tal 

colocação é contraditória. Embora neste século as personagens femininas fossem abundantes 

na cena pública e também literária, elas ainda foram mantidas subordinadas aos homens, sem 

personalidade civil e política, existiam juridicamente apenas através do pai, marido ou outro 

“responsável”, além disso, não tinham seus direitos civis, políticos e profissionais reconhecidos. 

O século XVIIII, chamado de Século das Luzes devido à valorização da razão e a 

mudança de paradigmas, foi um século marcado por grandes transições, mas que ainda possuía 

traços e resquícios dos séculos anteriores. Um exemplo disso seria a situação paradoxal das 

mulheres que não eram consideradas cidadãs, não desfrutavam dos mesmos direitos civis, 

políticos e trabalhistas que os homens e eram vistas como desiguais e até inferiores por muitos 

homens considerados esclarecidos, ao mesmo tempo em que o discurso sobre igualdade 

universal se intensificava e progredia na Europa ilustrada. 

A percepção herdada pelo o último século da Idade Moderna acerca das mulheres era 

notadamente delimitada por um discurso misógino. Tal discurso foi legitimado durante muito 

tempo por grandes autoridades do período: teólogos, juristas e médicos. O historiador Jean 

Delumeau5 argumenta que a conduta masculina em relação às mulheres sempre foi contraditória 

alternando-se da atração à repulsão, da admiração à hostilidade. O discurso que alertava sobre 

o perigo da mulher e que impregnou as mentalidades desde o final da Idade Média vinha da 

Igreja e delineava a mulher como dotada de sexualidade e pecado, uma mistura de Eva e Satã. 

Posteriormente, destaca-se o discurso oficial produzido em meados da Idade Moderna por 

autoridades acerca da mulher, cujos pilares eram o discurso dos teólogos, a ciência médica – 

que não identificava a mulher como um sexo diferente do masculino e sim como um sexo 

derivado do masculino e imperfeito - e a afirmação formal dos juristas, que se afinavam e 

apoiavam mutuamente.  

Sara Matthews-Grieco6 elucida e explica que o casamento no Antigo Regime – a única 

maneira realmente permitida pela Igreja para o exercício da sexualidade, especialmente para as 

                                                 
5DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente (1300-1700): uma cidade sitiada. São Paulo: Companhia das 

Letras/Companhia de Bolso, 2009 pp. 462-522 

6MATTHEWS-GRIECO, Sara F. Corpo e sexualidade na Europa do Antigo Regime In: CORBIN, Alain; 

COURTINE, Jean-Jacques & VIGARELLO, Georges (dir.) História do Corpo: Da Renascença às Luzes. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2012, pp. 217-301 
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mulheres – era uma instituição e uma relação desigual entre maridos e esposas. Além disso, os 

homens possuíam uma liberdade sexual maior que as mulheres e, ao mesmo tempo, exigiam 

delas a castidade. Acerca do casamento no século das Luzes, a historiadora Dominique 

Godineau introduz alguns aspectos importantes. Segundo a autora, o casamento tradicional é 

um dos temas mais discutidos no setecentos, percebia-se uma ampla crítica a ideia de um 

matrimônio por conveniência, além disso, surge a concepção de que o casal era a harmonia de 

duas pessoas. Outro ponto acerca do casamento que reteu a atenção dos hommes des lettres foi 

a indissolubilidade do mesmo que era amplamente atacada, pois na Europa protestante havia o 

divórcio, porém nos Estados católicos não havia essa opção, apenas a morte separava os 

cônjuges, estando os mesmos satisfeitos com isso ou não. Aos poucos o matrimonio começa a 

ser considerado como um contrato livremente aceito entre duas partes e que poderia ser 

dissolvido, de modo que tal percepção se concretizou durante a Revolução Francesa, abrindo 

caminho para o divórcio em 1792. 

Um panorama muito importante a ser explorado seria a concepção principal do sujeito 

histórico feminino no século das Luzes. Michèle Crampe-Casnabet7 explica que geralmente a 

ótica predominante sobre as mulheres nessa sociedade era que elas constituem metade do 

gênero humano. Contudo, a expressão “metade do gênero humano” é ambígua, uma vez que 

não havia a identificação do homem como metade do gênero humano. Portanto, parecia muito 

razoável para o na época crer que a metade feminina existe em relação ao todo masculino, sendo 

este último o que lhe forneceria justificativa e alicerce. Outro paradoxo acerca da mulher no 

pensamento e discurso filosófico do século XVIII era a crença defendida por muitos intelectuais 

que havia uma desigualdade intelectual entre os sexos, negando desse modo a capacidade e as 

realizações femininas, apesar de que algumas mulheres eram anfitriãs e colaboram com os 

salões onde se difundia o espírito filosófico, contribuíam com a produção literária e a 

propagação das ciências. Porém, como a autora alerta, é importante destacar que esses discursos 

filosóficos e pontos de vista são construções do homem sobre a mulher e não da mulher sobre 

ela mesma, ou seja, não consegue representar a realidade da presença feminina, pois é um 

discurso insensível que a define através da ótica masculina.  

A inferioridade da mulher presente no discurso filosófico do Iluminismo, cuja explicação 

se dava em razão de sua diferença sexual, estendia-se a todo o seu ser e particularmente no seu 

                                                 
7CRAMPE-CASNABET, Michèle. A mulher no pensamento filosófico do século XVIII In: DAVIS, Natalie 

Zemon& FARGE, Arlette (dir.) História das Mulheres no Ocidente. Volume 3: Do Renascimento à Idade 

Moderna. Lisboa: Edições Afrontamento, 1994 pp. 369-407  
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intelecto. Crampe-Casnabet mostra que existiam questionamentos se a mulher teria uma 

capacidade racional, e as respostas para tal indagação variavam. Esse estatuto desigual das 

capacidades intelectuais femininas baseava-se numa visão que era “natural” para a mulher ser 

o ser da paixão e da imaginação. A autora mostra que Rousseau foi um dos mais extremistas 

nesse ponto, escreveu que se a mulher não é desprovida de toda a razão, esta capacidade dela 

seria muito mais rasa do que no homem, e não deveria ser incentivada, apenas em uma 

proporção que assegurasse o cumprimento dos seus deveres naturais, isto é, obedecer ao marido, 

ser-lhe fiel e cuidar dos filhos. Portanto, M. Crampe-Casnabet salienta que o discurso de 

inferioridade da mulher possibilita o aparecimento “natural” de uma definição de seu papel. A 

mulher segundo o pensamento ilustrado seria fundamentalmente esposa e mãe e dificilmente 

era aceitável pensar que uma mulher respeitável não fosse casada e não tivesse filhos, de modo, 

que o papel de ser mãe estava diretamente associado, quase que sendo sinônimo de servidão 

doméstica, portanto, cuidar da casa, do marido e dos filhos já ocuparia de tal forma e imporia 

tantos deveres que não havia necessidade de trazer a mulher mais ocupações e preocupações. 

As historiadoras Michèle Crampe-Casnabet e Dominique Godineau concordam que a 

educação das jovens no século das Luzes foi um tema demasiadamente refletido nesse período 

e resultou na produção de inúmeros tratados sobre a educação que seria necessária para as 

mulheres. Ambas apontam que a educação feminina tinha como uma das suas mais importantes 

causas o papel “natural” de esposas e mães que as mulheres deveriam exercer. Apesar da 

existência de propostas educativas distintas, todas acentuavam a desigualdade entre os papeis 

de homens e mulheres. Embora existisse um posicionamento contrário a instrução feminina, a 

mulher do Iluminismo foi mais instruída do que suas antecessoras, não queria ser preterida para 

posições secundárias em um século marcado pelas transformações na maneira de pensar e 

inovações intelectuais, ela aproveitou a educação e a instrução que objetivavam em transformá-

la em uma boa esposa para crescer intelectualmente, ela também foi um sujeito ativo nas Luzes. 

Entretanto, para se inserir num espaço e numa cultura ilustrada que não lhe eram diretamente 

destinados, um número considerável de mulheres optaram por estudar, conhecer as produções 

dos intelectuais do período, e algumas também em escrever e participar das discussões. 

Segundo D. Godineau, uma característica bastante marcante da mulher do século XVIII 

é a leitura, a mulher do século das Luzes foi uma grande leitora, consumia desde romances da 

moda, autores clássicos, textos filosóficos, livros de história, tratados de educação, panfletos 

políticos a revistas. Tal traço foi identificado, pois as cartas das mulheres continham resumos 

da última obra que leram. Outra característica acerca da mulher iluminista muito importante, 
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levantada por Godineau é a produção escrita. Devido à leitura no âmbito privado e as conversas 

nos salões resulta-se correspondências, escrita em diários íntimos, anotações acerca de um livro 

lido, tradução pessoal de um livro. Todavia, essas manifestações escritas despertam em algumas 

mulheres o desejo de tornar suas produções e obras públicas. Dessa forma, no século XVIII o 

número de publicações femininas aumentou em todos os países europeus. Se algumas mulheres 

não se sentiam seguras e confortáveis para publicarem com o próprio nome, preferiam o uso de 

pseudônimos ou ficar a sombra do anonimato, como foi o caso de Madame Roland – uma 

mulher claramente ilustrada, mas preferia assinar seus escritos com o nome de seu marido -, 

existiram aquelas que enfrentavam a opinião pública e todo o preconceito existente no período. 

Algumas, desse último caso, conseguiram independência econômica com suas obras, como por 

exemplo, Sophie von La Roche, outras encontraram quase que unicamente dificuldades e não 

poderiam viver apenas de sua pena, como ocorreu com Olympe de Gouges. 

Acerca da atuação e participação das mulheres no espaço público, Natalie Zemon Davis 

em seu capítulo “A mulher «na política»” 8 elucida que embora alguns juristas durante o Antigo 

Regime insistissem em uma grande diferença entre os sexos, colocando a mulher como 

inadequada de assumir posições de comando e cargos públicos. Contudo, isso não significava 

que no contexto de Antigo Regime todos os homens participavam de forma plena da atividade 

política. Para muitos homens tal participação era negada devido a motivos de propriedade, 

riqueza ou condição social, à medida que devido a um nascimento privilegiado ou heranças, 

algumas mulheres se encontravam em situação de poder, dotadas de autoridade política, mesmo 

que de forma informal. 

No tocante a questão da posição da mulher enquanto cidadã, Natalie Davis esclarece que 

não era muito tangível e claro tanto para os homens, quanto para as mulheres o que realmente 

significava ser “cidadão” durante a Época Moderna. Percepções sobre possuir “direitos”, 

“privilégios” e “liberdades” divergiam de lugar para lugar e a legislação também era um tanto 

confusa. Mas uma distinção fundamental é que enquanto os homens tinham direitos e deveres 

diferentes, e uma parcela deles era considerada como cidadãos e gozava de atuação política, a 

mulher como cidadã era apenas a habitante da cidade, não tendo qualquer participação política.  

Mesmo com todas as mudanças de pensamento que estavam ocorrendo no século XVIII 

em função do Iluminismo, segundo D. Godineau as mulheres ainda tinham sua existência 

                                                 
8DAVIS, Natalie Zemon. A mulher «na política». In: DAVIS, Natalie Zemon & FARGE, Arlette (dir.) História 

das Mulheres no Ocidente. Volume 3: Do Renascimento à Idade Moderna. Lisboa: Edições Afrontamento, 1994 

pp. 229-250 
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jurídica negada, apesar de sua existência política tangível que se manifestava através de seus 

escritos, sua presença nos salões e nas revoltas. Uma das principais características do 

pensamento iluminista é a reformulação que esse faz entre o vínculo político e o contrato social. 

Os homens tidos como esclarecidos em seu tempo quando refletiam sobre a melhor forma de 

governo, sobre as noções de cidadania e direitos naturais, a maioria deles nem mencionou as 

mulheres. Todavia, ao longo do século das Luzes essa contradição entre o sentido de cidadã em 

comparação com o de cidadão ficava mais irrefutável e as revoluções das últimas décadas do 

século XVIII – especialmente a Revolução Francesa – trouxeram um estímulo maior a este 

antigo problema. Godineau aponta que numa sociedade como a francesa de fins do século 

XVIII, é possível compreender porque as mulheres francesas não se contentam com essa 

“cidadania privada”.  

A biografia escolhida para dialogar com a produção historiográfica brevemente 

comentada anteriormente é de autoria de Léopold Lacour, foi publicada pela primeira vez em 

1900 e foi intitulada Trois femmes de la Révolution : Olympe de Gouges, Théroigne de 

Méricourt, Rose Lacombe.9Além disso, a análise realizada pela historiadora Michelle Perrot 

sobre de Gouges – citada anteriormente – também elucidou muitos aspectos da trajetória dessa 

personagem histórica.  

Olympe de Gouges não era o nome oficial e encontrado em seus documentos de 

nascimento e casamento. Ela nasceu em 7 de maio de 1748 na cidade de Montauban no sul da 

França como Marie Gouze, filha de Pierre Gouze – açougueiro – e sua esposa Anne Olympe. 

Além disso, Olympe de Gouges tinha uma questão mal solucionada com a sua paternidade. 

Segundo Lacour e Michelle Perrot, Olympe seria na realidade filha bastarda do marquês e poeta 

Jean-Jacques LeFranc de Pompignon, embora o nobre nunca a tenha reconhecido oficialmente 

e nem lhe prestado nenhum auxílio.   

Marie Gouze tinha 17 anos quando se casou em Montauban com Louis-Yves Aubry  que 

era 10 anos mais velho que ela. A Senhora Aubry, futura Olympe de Gouges não o amava e seu 

marido sempre criticou seu gosto pela leitura. Porém, quando Marie Gouze tinha por volta de 

23 anos, Louis-Yves Aubry faleceu e ela se viu livre do papel de esposa.  O único filho que ela 

teve foi Pierre Aubry, de acordo com Lacour, mãe e filho foram muito próximos. Em 1773 que 

Olympe de Gouges e seu filho se mudaram de Montauban para Paris, eles acompanharam 

Jacques Rozières Biétrix. É importante ressaltar que Olympe desde que ficou viúva, nunca se 

                                                 
9LACOUR, Léopold. Trois Femme de la Révolution: Olympe de Gougés, Théroigne de Méricourt, Rose 

Lacombe. Paris : BnF Collection ebook, 2016 pp. 72-169 
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casou novamente, contudo, seu longo relacionamento com Biétrix lhe proporcionou meios de 

subsistência em um contexto do século XVIII que toda a mulher mantida, sustentada por um 

homem que não fosse nem seu pai ou seu marido, adquiria o status de cortesã. Ademais, foi no 

momento que partiu para Paris que Marie Gouze adotou o nome “Olympe” nome de sua mãe 

que sempre admirou. 

Lacour defende que alguns acontecimentos da primeira metade da década de 1780 

provavelmente impulsionaram a carreira literária de Olympe de Gouges. Notavelmente em 

1781, Olympe começou a freqüentar as aulas do Lycée que era uma sociedade erudita onde 

lecionavam Condorcet, La Harpe e Pilâtre de Rozier. Assim, em 1784, a Comédie Française 

recebeu uma peça cujo título era Zamor et Mirza ou l’Heureux Naufrage, porém esse drama 

apenas foi representado em dezembro de 1789 e com um outro título: l’Esclavage des Nègres. 

Lacour acredita que essa foi a primeira tentativa literária de Olympe em 1782. 

Outro aspecto da biografia de Olympe de Gouges que é importante mencionar é que ela 

buscava a amizade e a admiração dos hommes de lettres do período. Com isso, ela ia aos poucos 

adquirindo influência no mundo das letras. Devido a um desentendimento, com o ator Florence 

da Comédie, em 1787, ela começou a ficar próxima de Michael de Cubières. Porém, de todos 

os hommes de lettres que em diferentes níveis foram amigos de Olympe de Gouges, quem ela 

preferia e considerava seu grande amigo era Louis-Sébastien Mercier, um escritor já 

consagrado. Mercier foi o maior incentivador das tentativas de Olympe de escrever, assim como 

de sua carreira literária.  

No capítulo “Olympe et la Révolution” da biografia de Lacour, o autor expõe que para de 

Gouges, ter participado da Revolução Francesa foi um de seus orgulhos, e traz ainda uma 

citação da própria Olympe de Gouges, contida na obra L’esprit français de 1792, em que de 

Gouges diz ter elevado a sua voz contra o despotismo. Porém, ela já escrevia e produzia suas 

primeiras brochuras patrióticas – literatura de cunho panfletário – antes mesmo da abertura dos 

Estados Gerais, sendo duas de suas produções do ano de 1788. 

Todavia, foi a partir da obra pioneira de Olympe de Gouges, Zamor et Mirza ou l’Heureux 

Naufrage que ela atraiu as atenções para si. Lembrando que a peça foi somente encenada pela 

Comédie Française em 1789. Ainda como conseqüência de seus escritos de teor abolicionista e 

libertário, o nome de Olympe entrou na Liste des Hommes courageux qui ont plaidé la cause 

des malheureux Noirs do Abade Gregório em 1808. A representação de tal peça em dezembro 

de 1789 sob o título L’Esclavage des Nègres não foi apenas impactante para aqueles que eram 

contrários ao abolicionismo (como colonos e proprietários de escravos), mas também para 
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aqueles que eram a favor da abolição. Olympe era vista aos olhos de todos os homens como 

uma revolucionária por defender a igualdade entre negros e brancos. A historiadora Joan Scott10 

explica que para de Gouges, apenas a culpa e a ganância dos homens brancos poderia explicar 

a escravidão dos negros, de forma que somente uma “cegueira” poderia levar ao comércio de 

seres humanos e também a negação de um senso de humanidade comum entre homens negros 

e brancos. Esse foi o tema da peça Zamor et Mirza que fez com que a Comédie Française 

recebesse muitos elogios do pequeno grupo Associação dos Amigos dos Negros. 

Quando a Revolução Francesa se iniciou, ou em outras palavras, os Estados Gerais foram 

finalmente reunidos, Olympe de Gouges foi a Versailles para tomar conhecimento do que seria 

debatido e decidido e também ouvir as assembléias. Em seu texto Le Bonheur primitif de 

l’homme, ela critica a diferença de tratamento para com as escritoras mulheres, em comparação 

com o mesmo destinado aos escritores homens, especialmente no mundo do teatro. A 

historiadora Elizabeth Racz11 aponta que a discussão acerca da igualdade entre os sexos não era 

de todo uma novidade em 1789, pois já havia uma produção intelectual que criticava a sujeição 

das mulheres a um status inferior na sociedade, porém, Racz explica que o feminismo pré-

revolucionário não conseguia exercer influência além do estreito ciclo intelectual o qual foi 

originado. Todavia, a Revolução Francesa deu um novo sentido para tais idéias e propostas 

feministas. Com a participação no movimento revolucionário, as mulheres tomaram 

consciência de seu valor e sua importância na luta contra a opressão do Antigo Regime, somado 

a isso elas absorveram os ideais revolucionários e conseqüentemente algumas delas perceberam 

a necessidade de se emanciparem. 

O historiador Louis Devance destaca a importância da participação das mulheres na 

Revolução Francesa para a posteridade e o desenvolvimento do que no próximo século seria 

nomeado de feminismo. Contudo, Devance diferencia duas práticas que estariam presentes por 

trás da ação feminina na Revolução: a prática feminina – que era a participação coletiva e em 

massa das mulheres buscando a realização de objetivos globais da Revolução- e a prática 

feminista – que seria um movimento com uma doutrina própria e que objetivava a igualdade de 

estatutos sociais entre os homens e as mulheres. É importante trazer uma observação: os 

                                                 
10 SCOTT, Joan Wallach. French Feminists and the Rights of 'Man': Olympe De Gouges's Declarations. History 

Workshop, no. 28. Oxford, 1989, pp. 1-21. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/4288921 

 
11 RACZ, Elizabeth. The Women's Rights Movement in the French Revolution. Science &Society 16, no. 2 . New 

York, 1952, pp. 151-74. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/40400125. 
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vocábulos feminismo e feminista não existiam no vocabulário da Revolução Francesa, porém 

a idéia e o sentido já existiam muito antes da invenção da palavra. O movimento de práticas 

feministas era numericamente menor que o de práticas femininas, mas sua grande importância 

para o nascimento do feminismo moderno e para a história é inegável. Além disso, um ponto 

importante é que nem a ação feminina e nem a ação feminista foram necessariamente 

compatíveis com as orientações dominantes revolucionárias a cada etapa da Revolução. Em 

1791 a escolha dos constituintes e legislativos recusou o feminismo. Contudo, no outono de 

1793, ocorreu à interdição dos clubes e associações de mulheres, lhes retirando o direito de se 

organizarem, somado a isso, ocorreu também à ilegitimidade e denuncia de toda a ação do tipo 

feminista. Portanto, Devance explica que é difícil desassociar a ação feminista e a ação feminina 

durante a Revolução Francesa. O feminismo, logicamente, aprofunda a ação política das 

mulheres e encontra nessa o suporte para melhorar sua argumentação.  

Dessa forma, conforme explica Joan Scott, o legado da Revolução Francesa foi 

contraditório para as mulheres, pois os direitos universais que foram proclamados nesse período 

continham uma abstração em relação a quem os receberia, ao sujeito político, uma vez que não 

havia uma especificação de gênero para a conquista de tais direitos. Em outras palavras essa 

não especificação do gênero possibilitou para as mulheres reivindicarem direitos políticos como 

cidadãs ativas, quando na prática o acesso a tais direitos lhes foi negado, elas protestaram que 

isso seria a violação de um dos princípios fundadores da república francesa: a igualdade. Porém, 

no curso na Revolução Francesa e poucas dessas ambigüidades foram de fato solucionadas. As 

mulheres foram sistematicamente barradas dos direitos políticos formais, mas adquiriram 

direito de divórcio e algum controle da propriedade marital. 

Tendo em vista que as mulheres eram excluídas das deliberações das assembléias, muitas 

delas recorriam às páginas dos cahiers de doléance. Portanto, entre outros requisitos, propostas 

como a eleição e a participação de mulheres nas assembléias apareciam nos cahiers. L. Devance 

argumenta que o feminismo das mulheres estava expresso coletivamente e anonimamente nos 

cahiers, as mulheres pediam o direito a instrução, um salário “mais igual” ao dos homens, 

também chegando a aparecer o direito a cidadania (le droit de cité) e a admissão de mulheres 

nos Estados Gerais. Devance argumenta que a luta contra o movimento popular - a participação 

da população- na Revolução começou com a luta contra o movimento feminino, que era o mais 

vulnerável, pois era politicamente era mais restrito, além do fato que era mais isolado dos 

outros. Somado a isso, o autor expõe que o tipo ideal de mulher proposta pelos revolucionários 

era aquele que aceitava seu papel de mãe e de esposa, que seu espaço de atuação era o 
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doméstico. Sua função era a procriação. Ou seja, foi mantido o papel delineado no pensamento 

filosófico das Luzes. Aquelas mulheres que fugissem desse padrão eram “desnaturadas”. 

Portanto, podemos perceber que o comportamento de Olympe de Gouges não gerava muita 

simpatia nesses revolucionários de cunho antifeministas. 

Em razão do contexto que foi exposto sobre a participação das mulheres na Revolução 

Francesa e suas tentativas de participação na democracia, voltamos a analisar alguns 

acontecimentos dos quatro últimos anos da vida de Olympe de Gouges. Em 1789, quando o rei 

aceitou a nova Constituição inspirada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

Olympe de Gouges ficou indignada em relação ao descaso dispensado às mulheres francesas 

nesta nova carta magna. Portanto, ela escreveu e publicou em 1791 a Declaração dos Direitos 

da Mulher e da Cidadã (Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne, no original em 

francês) dedicada a rainha Maria Antonieta, a ''primeira mulher do reino''. Dos 14 artigos 

sugeridos por Olympe, apenas o que aborda o divórcio foi ouvido pela Assembléia Legislativa, 

devido ao esforço de Condorcet de levar o texto da Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã.  

A historiadora Elizabeth Racz afirma que a expressão mais completa acerca dos direitos 

das mulheres constituída na Revolução Francesa foi a Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã de Olympe de Gouges. E ao ser lida em conjunto com a Declaração dos Direitos do 

Homem, ele adiciona - artigo por artigo - algum aspecto sobre o direito das mulheres que não 

estaria expresso no primeiro documento. Joan Scott explica que Olympe ao escrever a 

Declaração dos Direitos da mulher, concebeu o seu texto para ser lido ao lado da Declaração 

inicial de 1789, um documento suplementar. Ademais, a Declaração de Olympe ofereceu um 

comentário adicional ao sentido de direitos universais que no documento de 1789, na leitura de 

Scott, faltava a ideia clara de universalidade, estava incompleto. 

No ano seguinte à publicação da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ela 

publicou em fevereiro o cartaz le Bon sens français o qual ela dedicou aos jacobinos. Nesse 

texto, de Gouges reivindica que a igualdade entre esposas e maridos. Além disso, ela 

reivindicou nesse texto novamente o direito ao voto para todos os franceses, sem distinção de 

sexo. Em abril de 1792 quando a Assembléia realizou a leitura de le Bon sens français, a mesma 

interrompeu sua leitura julgando as propostas insensatas. Posteriormente, em maio do mesmo 

ano, Olympe de Gouges atacou publicamente os jacobinos em seu texto Grand éclipse du soleil 

jacobiniste et de la lune feuillantine. Lacour aponta que com a leitura desse último texto, 
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Olympe conseguiu irritar ao mesmo tempo a facção dos monarquistas constitucionais do Clube 

dos Feuillants e a dos republicanos do Clube dos Jacobinos.  

Acerca do posicionamento político de Olympe de Gouges no início da Revolução, 

Léopold Lacour o classifica como moderado, Ela não considerava que seria necessário derrubar 

a monarquia para que a Revolução se concretizasse e para que mudanças de cunho social fossem 

implantadas. Posteriormente após a condenação de Luís XVI à morte, o posicionamento 

político de Olympe de monarquista modifica-se para republicana e pró-girondina. Léopold 

Lacour explica que Olympe é povo, mas igualmente é aristocracia, ela é para o seu biógrafo 

uma personificação do século XVIII, com todas as suas contradições. 

Após a prisão dos girondinos em 1793, pouco mais de um mês depois no mesmo ano, 

Olympe de Gouges foi denunciada por seu cartazista, depois foi presa junto com seu editor e 

seu divulgador pelo cartaz Les trois urnes ou le salut de la patrie, par um voyageur aérien. 

Nesse cartaz ela propôs um plebiscito para que a população decidisse entre uma das seguintes 

formas de governo: a monarquia, uma república una e indivisível ou uma república federativa. 

Segundo Lacour o caso de Olympe de Gouges era grave, porque além do ódio que já existia de 

Robespierre e outros montanheses contra ela - visto que desde o início da Revolução ela havia 

sofrido ameaças de sans-coullotes por suas tentativas de participar de assuntos da esfera pública 

-, com essa publicação ela ia contra a lei que dizia que qualquer pessoa que compusesse ou 

imprimisse obras ou escritos que provocasse a dissolução da representação nacional, o 

restabelecimento da monarquia ou atentasse contra o governo soberano da população seria 

levado ao Tribunal Revolucionário e punido com a morte. 

Portanto, em 2 de novembro de 1793 Olympe de Gouges foi condenada pelo Tribunal 

Revolucionário à morte pela guilhotina. Alguns dias antes, os girondinos que estavam em 

cárcere haviam sido guilhotinados. O filho de Olympe de Gouges, Pierre Aubry, provavelmente 

nunca recebeu as últimas cartas escritas por sua mãe. No fim de 1793 quando sua mãe foi 

condenada pelo Tribunal Revolucionário, Pierre Aubry foi forçado a renegá-la publicamente. 

Além disso, Lacour assegura que provavelmente Aubry possuia um retrato de sua mãe, o que 

seria moralmente correto no período, mas ele deve tê-lo destruído. Desse modo, não sabemos 

com certeza como era o rosto da cidadã de Gouges.  

Em razão do exposto, percebe-se que Olympe de Gouges não deixava que as dificuldades 

existentes no período, por causa de seu sexo e da misoginia existentes no seu tempo, lhe 

impedissem de disseminar e tronar as suas idéias públicas, ela acreditava que estava lutando 

contra as injustiças que enxergava na sociedade francesa em que habitava. Algumas que a 
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tocavam diretamente – como a situação desigual das mulheres -, outras que simplesmente a 

sensibilizavam – como a questão da escravidão negra. Dessa forma, Olympe de Gouges atuava 

de maneira muito semelhante a qualquer filósofo do século XVIII, visto que na leitura da 

historiadora Elizabeth Badinter12, os hommes-de-lettres acreditavam que tinham a missão de 

educar a população e disseminar as Luzes. 

                                                 
12BADINTER, Elisabeth. As paixões intelectuais: Vontade de poder (1762-1778) Volume 3 Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2007 pp. 11-275 
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AFONSO DE ALBUQUERQUE E A POLÍTICA DE CASAMENTOS 

MISTOS NA ÍNDIA PORTUGUESA (SÉCULO XVI) 

 

Ana Paula Sena Gomide* 

 

 

 No fim da década de 80 e início dos anos 2000, a historiografia portuguesa buscou 

“modernizar” suas investigações sobre a expansão portuguesa e os processos políticos, 

econômicos e socioculturais que estiveram presentes no desenrolar dos séculos XV ao XVIII. 

Distanciando-se de uma leitura reducionista e eurocêntrica das experiências coloniais 

portuguesas no mundo além-mar, os estudos recentes procuram traçar paralelos e comparações 

entre as diferentes organizações, instituições e sociedades com as quais os portugueses entraram 

em contato, construindo outros objetos de analises a partir de novas bases teóricas e 

metodológicas1.  

 Nesse contexto de renovação teórica e metodológica, na qual a antropologia, a 

linguística e a própria história social formam os principais alicerces do pesquisador atual, 

historiadores portugueses como Luís Filipe Thomaz2, Ângela Barreto Xavier3 e João Paulo 

Oliveira e Costa4 dialogam com as análises historiográficas de estrangeiros que tiveram como 

foco central de seus trabalhos o universo português, especialmente no espaço asiático.  

 Nesse sentido o trabalho do indiano Sanjay Subrabmanyam5 sobre as diversas formas 

de interação portuguesa com as sociedades asiáticas, levando em consideração o contexto local, 

as relações de colaboração, sobreposição e coexistência de instituições e modelos políticos, 

oferece aos novos estudos uma leitura não eurocêntrica sobre a presença lusitana em suas 

colônias e coloca em xeque o domínio português sobre esses espaços.  

                                                 
* Doutoranda em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
1 Sobre as mudanças de perspectivas metodológicas e teóricas a respeito da expansão portuguesa, ver os trabalhos 

de: SANTOS, Catarina Madeira. Expansión y descubrimientos portugueses: problemática y líneas de 

investigación. In: Cuadernos de Historia Moderna, n 20, Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense. 

Madrid, 1998, p.111-128; XAVIER, Ângela Barreto. Tendências na Historiografia sobre a Expansão Portuguesa: 

reflexões sobre os destinos da história social. In: Penélope. N 22, 2000, p.141-179.  
2 THOMAZ, Luís Filipe. De Ceuta a Timor. Memória e Sociedade, Editora Difel, 2ª edição. 1994. 
3 XAVIER, Ângela Barreto. A invenção de Goa: Poder Imperial e conversões culturais nos séculos XVI e XVII. 

Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2008. 
4 COSTA, João Paulo Oliveira e. O despertar de uma nova dinâmica. In: AZEVEDO, Carlos Moreira (org.) 

História Religiosa de Portugal: humanismo e reformas. 2 V. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa. Circulo 

de Leitores, 2000.  
5 SUBRAHMANYAM, Sanjay. O império asiático português, 1500-1700. Uma história política e econômica. 

Tradução Paulo Jorge Souza Pinto. Lisboa: Diefel, 1995.   
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A historiografia brasileira também se mostra atenta às novas questões que se colocam 

no campo de pesquisa histórica sobre o expansionismo português no mundo oriental. Os 

trabalhos de Patrícia Souza de Faria6, Andrea Doré7 e Célia Tavares8 procuram destacar as 

relações múltiplas das instituições portuguesas com as indianas e seus contornos sociais no mais 

variado uso de fontes, um dos aspectos centrais da renovação metodológica.  

Nesse cenário de críticas ao modelo tradicional em se estudar o expansionismo 

português, este artigo procura-se encaixar em uma análise que privilegia as conexões e as 

experiências sociais resultantes das dinâmicas de mestiçagens biológicas e sociais ocorridos no 

início da formação do Estado da Índia portuguesa.  

As dinâmicas de mestiçagens, conceito utilizado por Eduardo França Paiva para analisar 

os processos biológicos, culturais, políticos, econômicos e de formação lexical do encontro 

entre portugueses, índios e africanos nos espaços na Ibero-América entre os séculos XVI ao 

XVIII, nos auxilia a pensar nas mesclas, interações e mobilidades sociais existentes no mundo 

colonial português.  

Para o autor, o conceito dinâmicas de mestiçagens moldaram as práticas históricas que 

ditaram o cotidiano das relações sociais na ibero-América, transformando e modificando as 

sociedades ali presentes em sociedades mestiças. A partir das ações entre agentes históricos 

não-mestiços, como o índio, brancos e negros, com o universo marcado por mesclas biológicas 

e culturais, Paiva buscou demonstrar as inúmeras interações entre mestiços e não mestiços nos 

mais diversos quadros da sociedade moderna9.  

Na Índia, em especial, na região de Goa, principal conquista portuguesa no Oriente, a 

formação de uma sociedade mestiça esteve associada às ações políticas de casamentos mistos 

do segundo vice-rei da Índia, Afonso de Albuquerque.   

Com uma população de pouco mais de um milhão de habitantes, Portugal enfrentava 

dificuldades para angariar pessoas que pudessem dar apoio aos avanços territoriais e estabelecer 

e conservar colônias de conquista.  A fim de contornar esse cenário, Albuquerque colocou em 

prática a política de que soldados portugueses casassem com mulheres locais, de modo a 

                                                 
6 FARIA, Patrícia Souza de. A conquista das almas do Oriente: franciscanos, catolicismo e poder colonial 

português em Goa (1540-1740). Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013.  
7 DORÉ, Andréa. Império Sitiado: as fortalezas portuguesas na Índia1498-1622. São Paulo, Alameda, 2011.  
8 TAVARES, Célia Cristina da Silva. Jesuítas e Inquisidores em Goa: a cristandade insular (1540-1682). Lisboa: 

Roma Editora, 2004.  
9 PAIVA, Eduardo França. Dar nome ao novo: uma história lexical da Ibero-América entre os séculos XVI e XVIII 

(as dinâmicas de mestiçagens e o mundo do trabalho). Belo Horizonte. Autêntica, 2015, p. 23-48.  
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garantir a presença fixa de reinóis nas principais cidades conquistadas: Goa, Cochim, Malaca e 

Ormuz. De acordo com Ângela Barreto Xavier, a ação de Albuquerque esteve associada ao 

contexto de construção de um “projeto imperial”, na qual o avanço e conquista de terras era 

uma das estratégias do reino português para manter seu domínio in loco10. 

Em carta datada de 22 de dezembro de 1510 endereçada ao rei D.Manuel a respeito da 

conquista de Goa, Albuquerque escreveu que: 

Aqy se tomarão algüas mouras, molheres alvas e de bom parecer, e alguuns 

homens limpos e de bem quiseram casar com ellas e fiqar aquy nesta terras, 

e me pediram fazemda, e eu os casei com elas e lhe dei o casamento 

ordenado de vosa alteza, e a cada hum seu cavalo e casas e terras e gado, 

aquylo que arrazoadamente me parecya bem: avera hy quatrocentas e 

cymqoemta almas; estas cativas e estas molheres que casão, tornam a suas 

casas e desenterram suas joyaas e suas fazendas e suas arrecadas douro e 

aljofar e Robis, e colares e manylhas, contas, e tudo lhe deixo a elas e a 

seos marydos11.  
 

    A citação acima nos sugere algumas questões importantes. A primeira é a referência 

a cor das mulheres com as quais os portugueses deveriam se casar. Deveriam ser “molheres 

alvas e de bom parecer”.  

 No quadro das qualidades sociais do mundo moderno, a cor era uma característica 

sublinhada por aqueles que qualificavam os indivíduos locais. Muito presente na Ibero-

América, tal como sugere Eduardo França Paiva ao afirmar que, “as “qualidades”, (...) 

diferenciavam, hierarquizavam e classificavam os indivíduos e os grupos sociais a partir de um 

conjunto de aspectos (ascendência familiar, proveniência, origem religiosa, traços fenotípicos, 

tais como a cor de pele, o tipo de cabelo e o formato de narizes e bocas)”, na Índia portuguesa 

tais aspectos também aparecem nos registros documentais dos séculos XVI ao XVIII. 

 A coloração da pele aparece como indicador de qualidade, e, portanto, importante nas 

operações de distinções e hierarquizações sociais presentes na sociedade moderna e, em 

consequência, nas colônias pertencentes a Portugal e Espanha.  

 Um segundo aspecto importante a se destacar é a origem das mulheres com as quais os 

soldados portugueses contrariam matrimônio. De diferentes origens, essas mulheres poderiam 

ser cativas ou livres, mouras ou indianas, pertencentes à região de Goa ou de demais 

localidades.  

                                                 
10XAVIER, Ângela Barreto. Dissolver a diferença: Mestiçagem e Conversão no Império Português.In: CABRAL, 

Manuel Villaverde et al. Itinerários: a investigação nos 25 anos do ICS. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 

2008, p.5 
11 Carta de Afonso de Albuquerque. In: REGO, Antonio da Silva. Documentação para a História das Missões 

do Padroado Português do Oriente. Índia. Agência Geral das Colônias: Lisboa, 1947, v.1,  p.27.  
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 João de Barros, grande apoiador das políticas de casamentos mistos de Albuquerque, 

escreveu que a própria população local enxergava no consórcio de suas mulheres uma 

importante via de melhora de vida: 

O gentio da terra, logo no principio, quando por Afonso de Albuquerque lhe 

tomavam suas filhas, se algum homem se contentava dela pera a ter por 

mulher, recebiam nisto escândalo e haviam que lhe era feito força; porém 

depois que viram as filhas honradas com fazenda na terra, o que antes não 

tinham, e que eles por razão delas eram bem tratados e prevaleciam sobre o 

outro gentio, houveram que quem tinha mais filhas de que se alguém 

contentasse, tinha a vida mais segura12.  

 

 Aos casados, ex-soldados portugueses e que passaram a exercerem atividades no 

comércio ou no cultivo de pequenas plantações de hortas e pomares, era dado alguns privilégios. 

Segundo Andrea Doré, e tomando por nota os relatos do viajante Cesare Fedriri, aos casados 

de Cochim não eram cobrados direitos sobre a seda da China e o açúcar do reino de Bengala. 

Chegavam a pagar 4%, enquanto os portugueses não casados ou os estrangeiros pagavam 8%13. 

 Grandes comerciantes, os casados exerceram importantes funções no comércio 

marítimo. Atuando em diversas regiões da Índia e em áreas mais distantes, como o Japão, os 

casados foram responsáveis por negociar com diferentes povos asiáticos, além de alcançarem 

notáveis rendas, pois não se restringiam aos contatos comerciais estabelecidos pela coroa 

portuguesa, ultrapassando os enquadramentos oficias e criando novas relações por conta 

própria14.  

 Na política, os casados atuaram nas câmaras municipais das cidades portuguesas na 

Índia, um importante órgão da representação do poder lusitano em seus domínios asiáticos15. 

Os casados também foram responsáveis pela criação de várias Santas Casas da Misericórdia, 

conforme afirmou Andréa Doré16.   

 Vale destacar que a categoria casados pode ser divida em duas: a dos brancos, os 

soldados portugueses que se casaram com mulheres asiáticas, e a dos pretos, naturais que 

haviam, junto com suas famílias, se convertido ao cristianismo. De acordo com Sanjay 

Subrahmanyam, e a partir das observações de António Bocarro, havia a existência, para a data 

                                                 
12 Barros, João de. 2.ª Década, livro V, cap. XI, p.559-560. 
13 Doré, Andrea. Op.cit, 2004, p.178. 
14 Doré, Andrea. Os casados na Índia portuguesa: a mobilidade social de homens uteis. In: Monteiro, Rodrigo 

Bentes, et.al ( Org.).  Raízes do Privilégio: Mobilidade social no mundo ibérico do Antigo Regime.  Civilização 

Brasileira: Rio de Janeiro, 2011, p.521-522. 
15 Ibidem, p.523. 
16 Idem. 
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de 1635, entre as áreas de dominação portuguesa na Índia, 4.947 mil casados brancos e 7.635 

mil casados pretos17.  

 Para Subrahmanyam, os casados são semelhantes aos fronteiros do norte da África e em 

termos jurídicos aos chamados homens-bons da sociedade urbana portuguesa, devido à 

facilidade como lidavam com a atividade mercantil privada18.  

 Da existência desses casamentos mistos surgiu a primeira geração de mestiço na Índia 

portuguesa. No Glossário Luso-Asiático de Sebastião Dalgado, escrito no século XIX, mestiço 

era aquele que tinha “por progenitores, próximos ou remotos, um europeu e uma índia ou vice-

versa”19. Por sua vez, no Vocabulario Portuguez e Latino do padre Rafael Bluteau, do século 

início do século XVIII, mestiço era um termo usado para designar “animaes racionaes, & 

irracionaes. Animal mestiço. Nascido de pay, & mãy de differentes especies como mû [daí, 

mulato], leopardo, &c..20, contendo uma conotação ainda da época Antiga, de Plínio, do ser 

hibrido, daquele nascido de pais e mães de diferentes nações. 

 Para além do termo mestiço, para o caso da Índia temos a presença do uso da expressão 

castiço. Em Dalgado, castiço significa tanto o ser “puro de sangue, sem mistura 

heterogénea”21 quanto o que “tem avo da India, e outro da Europa”22. No Vocabulário de 

Bluteau, explica-se que ao castiço “chamão na India ao filho de pay, e mãy, Portuguezes”23. 

 Casados, mestiços e castiços formaram assim, as principais categorias sociais na Índia 

portuguesa a partir da segunda metade do século XVI. A fim de contornar os obstáculos da falta 

de um contingente suficiente de mulheres portuguesas no Oriente, o casamento misto e a 

geração que veio após essas uniões mistas, nos sugere que Portugal, ao menos de forma 

imediata, não recusou o “outro”, conforme indicou Manuel Lobato, ao indicar que “o casamento 

misto estabelecia, pois, uma ponte para a coabitação entre essas comunidades, doravante unidas 

por laços de parentesco”24.  

                                                 
17 SUBRAHMANYAM, Sanjay. The Portuguese Empire in Asia, 1500–1700: A Political and Economic History. 

Second Edition, John Wiley & Sons Ltd 2012, p. 76. 
18 Ibidem, p.233.  
19 DALGAGO, Sebastião. Glossário luso-asiático. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1919, p.229. 
20 BLUTEAU, Rapahel. Vocabulario Portuguez e Latino, Coimbra, Colégio de Artes da Companhia de Jesus, 

Vol II, p. 244. 
21 DALGADO, Sebastião. Op.cit,1919,  p.229. 
22 Idem. 
23 BLUTEAU, Raphael. Op.cit, p.244. 
24 LOBATO, Manuel. Mulheres alvas de bom parecer: politicas de mestiçagem nas comunidades luso-afro-

asiáticas do Oceano Índico e Arquipélago Malaio (1510-1750). In: Perspectivas. Portuguese Journal of Political 

Science and International Relations, 10 (Jun. 2013), p. 95.  
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 Contudo, ao inserir mulheres locais no quadro político e social do império português, o 

governo português buscou desde o início enquadrar tais mulheres, e posteriormente, seus filhos 

a um conjunto de práticas jurídicas e religiosa, a fim de eliminar as diferenças entre os reinóis. 

Havia assim, uma preocupação em que as mulheres hindus ou mouras se convertessem ao 

cristianismo e ensinassem aos seus filhos a nova fé.  

De acordo com Ângela Barreto Xavier, a conversão religiosa passou a constituir uma 

poderosa ferramenta de inclusão política e um caminho que permitiria alcançar a conformidade 

política e cultural25. A integração da população local no seio da  sociedade cristã portuguesa, 

através da política de casamentos mistos, estabeleceu novas orientações de nos espaços da 

assistência social e religiosa desses “novos indivíduos”.  

 A religião passou assim, a servir como elemento crucial de identidade da sociedade 

mestiça que estava sendo constituída a partir de meados do século XVI nas áreas de dominação 

portuguesa na Índia. Somado ao casamento, a conversão trazia a muitos dos indianos e outros 

povos que por lá circulavam o ganho de uma nova identidade, uma identidade portuguesa.  

  As mestiçagens, tanto em suas vias biológicas quanto identitárias, foram essenciais para 

o estabelecimento das relações dos portugueses com a sociedade indiana e no desejo de 

construir em terras orientais um espaço português e de vivência cristã.  

 No contexto do Antigo Regime português e das formações das sociedades coloniais na 

Ibero-América e no Oriente, a construção de modelos de organizações sociais e a necessidade 

de enquadrar essas novas sociedades dentro de parâmetros de distinções e hierarquização social 

estiveram presentes nas práticas políticas,  jurídicas e culturais tanto portuguesas quanto locais.  

Segundo Paiva, as “grandes” categorias de distinção e organização social, como cor, 

nação e raça, foram expressas por diferentes agentes da sociedade portuguesa, como autoridades 

e administradores, que ditaram, cada qual, o seu olhar sobre o outro e sua qualidade26. 

 No que tange a Índia portuguesa, e de modo muito similar ao que sucedia noutras regiões 

do império, as noções de nascimento, linhagem e “pureza de sangue” moldaram os modos de 

organizar os indivíduos na pirâmide social.  Ter nascimento no reino, possuir nobreza e limpeza 

de sague eram qualidades ímpares para a sociedade portuguesa do século XVI e tais qualidades 

foram transportadas para as sociedades do além-mar português.  

 A partir da segunda metade do século XVI, a Índia portuguesa, principalmente Goa, aos 

poucos foi se tornando uma espécie de “cópia” de Portugal. Semelhante aos órgãos 

                                                 
25 XAVIER, Ângela Barreto, Op.cit, 2008, p.13. 
26 PAIVA, Eduardo França. Op.cit, 2014, p.33.  
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administrativos e políticos que tinham em Lisboa, foi estabelecido em Goa a Vedoria da 

Fazenda; a Casa dos Contos; o Tribunal da Relação, criado em 1550; o Tribunal da Alçada, 

criado em 1571; o Tribunal da Mesa de Consciência e Ordens e a Câmara Municipal e 

Misericórdia, além do Tribunal da Santa Inquisição, no ano de 1560, único tribunal inquisitorial 

fixado em terras coloniais portuguesas.  

 Tais estabelecimentos fizeram de Goa a cabeça do Estado português da Índia, que 

segundo Catarina Madeira Santos, foi denominada de “alter ego do centro metropolitano – 

Lisboa – no mundo índico” 27.    

 A ideia de conformidade politica e administrativa também estiveram presentes nas 

percepções jurídicas e culturais dos habitantes dos territórios “conquistados” pelos portugueses 

na Índia. Tal como citamos mais a cima, o casamento e a conversão ao cristianismo das 

mulheres asiáticas e dos mestiços fizeram com que estes passassem a pertencer aos parâmetros 

de identidade cristã. 

Tal como indicou Maria de Deus Beites Manso “O “novo individuo” quando convertido 

isoladamente, deixava de pertencer ao grupo social (casta) e familiar, perdendo a sua casta com 

todos os direitos e privilégios familiares e sociais e era afastado desse núcleo, tornando-se 

“intocável” 28. Cabia, pois, ao Estado português e as autoridades religiosas garantirem aos novos 

cristãos os seus direitos sociais e individuais, direitos esses que estiveram presentes entre o 

reinado D. João III e o período filipino29. 

 De acordo com Ângela Barreto Xavier “a profissão da fé cristã equivalia ao nascimento, 

tornando-se por essa via, num mecanismo de inclusão e de potencial equalização jurídica” 30. 

Mulheres casadas com portugueses, mestiços e indianos convertidos à religião cristã foram 

abrangidos pelo direito da coroa e inseridos no ordenamento politico, jurídico e social, na qual 

o cristianismo era o principal fator de diferença entre os indivíduos que viviam no Estado da 

Índia. 

 Se para o caso da Ibérico-América a identificação da nação, da cor e da raça foram os 

principais marcadores das qualidades de mestiços e não mestiços , na Índia portuguesa, a 

religião passou a ser o grande índico de distinção e classificação social. Elo que incluía e excluía 

                                                 
27 SANTOS, Catarina Madeira . «Goa é a chave de toda a Índia». Perfil político da capital do Estado da Índia 

(1505-1570). Lisboa: Comissão Nacional Para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999. p. 34. 
28 MANSO, Maria de Deus Beites. A companhia de Jesus na Índia (1542-1622). Actividades religiosas, poderes e 

contactos culturais. Universidade de Évora e Macau, 2009, p.186  
29 Ibidem, p.187. 
30 XAVIER, Ângela Barreto. Do converso ao novamente convertido: identidade política e alteridade no reino e no 

império. Cultura: revista de teoria e história das ideais. 2º, v. XXII, 2006, p.250. 
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a sociedade indo-portuguesa e os nativos dentro dos moldes de hierarquização social lusitano, 

a religião atou como linha divisória entre a identidade cristã e portuguesa e a identidade hindu.  

 Contudo, na prática, esses casados e seus filhos mestiços não compartilhavam das 

mesmas qualidades dos portugueses «limpos de sangue» e de origem europeia, qualidades que 

colocavam no topo os indivíduos na hierarquização social da época. Tal exclusão também pode 

ser encontrada nas barreiras com as quais os mestiços, castiços e indianos convertidos se 

depararam ao tentarem entrar nas ordens religiosas.  

 Alessandro Valignano, visitador da Companhia de Jesus na Província de Goa, escreveu 

em 1577 que a ordem não recebesse no seu interior, cristãos novos e "nenhuma pessoa natural 

da terra"31, salvo os japoneses, considerado pelo jesuíta, os melhores entre os asiáticos.  

Deveriam ser excluídos "gente negra de má qualidade"32.  

 Os mestiços, definidos por Valignano como filhos “de pai português e de mãe que é 

mulher da terra ou ao contrário"33, estavam excluídos totalmente, ao contrario dos castiços, 

"filhos de português e de mestiço"34, que se apresentassem vocações, deveriam ser admitidos.  

 De acordo com Célia Tavares, apesar das limitações que os nativos e mestiços 

encontravam para serem aceitos no interior das ordens missionárias, a formação de um clero 

nativo no Oriente teve um importante papel no desenvolvimento das conversões, especialmente 

pelo domínio das línguas locais, no sentindo que os clérigos naturais poderiam ter um acesso 

mais facilitado aos recém-convertidos35. 

 Sobre a necessidade de um clero nativo, Charles Boxer escreveu que: 

os portugueses na Índia estavam preparados para educar candidatos indianos 

e mestiços ao sacerdócio secular, mas mantiveram-nos em posições 

estritamente subordinadas como sistema de política eclesiástica e colonial, e 

recusaram sem apelo deixá-los tornarem-se jesuítas, dominicanos, 

franciscanos ou agostinhos inteiramente responsáveis36. 

  

 Se a desqualificação do ser mestiço teve implicações na admissão dos mesmos no 

interior das ordens religiosas, a realidade local fez com que muitos cristões locais, 

                                                 
31 Relatório enviado por Alessandro Valignano ao Geral Evardo Mercuriano apud João Teles e Cunha, Op.cit, 

p.84.   
32 Idem.  
33WICKI, Joseph S I, Documenta Indica, Roma, M. H. Societatis IESU, 1948-1988, 18V, p.144. 
34 Idem. 
35 TAVARES, Célia Cristina da Silva. A Cristandade insular: Jesuítas e Inquisidores em Goa (1540-1682). Tese 

de Doutorado, Niterói, 2002. p.263. 
36BOXER, Charles.  As relações raciais no Império colonial português – 1415-1825. Porto: Aforamento, 1988, 

p.70-71. 
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especialmente goeses, buscassem se colocarem como portadores de qualidades iguais aos que 

os portugueses possuíam.  

 O caso de Frei Miguel da Purificação, franciscano nascido na Índia, é um exemplo dessa 

adaptação dos parâmetros de qualificação social ibéricos para a realidade indiana.  Conforme 

indicou Patrícia Souza de Faria, Miguel da Purificação e outros franciscanos buscaram provar 

a “própria "pureza de sangue”, e adotaram a identificação de "filhos da Índia", ao alegarem que 

a própria ascendência era constituída exclusivamente por pais e mães portugueses (ou seja, 

isentos de misturas com qualquer grupo nativo) e cristãos-velhos”37. 

 A manipulação dessas qualidades e formas de identidades não foi dirigida somente pelos 

cristões goeses. Como afirmou João Teles e Cunha, os próprios portugueses manuseavam por 

conta própria a identidade de certos grupos, como no Ceilão com os chamados chaliás (sakklie), 

coletores de canelas, que durante o século XVI, com o aumento de tal atividade, passou a incluir 

outras castas, como as caréas, os pescadores, e os hunu (produtores de limas) a compartilharem 

do mesmo ofício dos produtores de canelas38.  

         De uma ação política encabeçada por Afonso de Albuquerque para fixar soldados 

portugueses nas áreas de dominação portuguesa na Índia, a sociedade hindu-portuguesa que se 

formou ao longo do século XVI ao XVII teve diferentes repercussões politicas e socioculturais. 

Casados, mestiços e castiços constituíram as principais categorias de organização social dessa 

sociedade mestiça, marcada não somente pela imposição da coroa portuguesa de seus valores e 

padrões sociais, mas também pela sobreposição de noções locais de qualidades, que 

modificaram a maneira moderna de nomear, classificar e hierarquizar os povos.  

                                                 
37 FARIA, Patrícia Souza de. Percepções sobre os nascidos no Oriente Português: classificação e hierarquias nas 

controvérsias em torno do clero nativo (Goa, séc. XVI-XVIII). In: ASSIS, Ângelo Faria de;  MANSO, Maria de 

Deus Beites & LEVI, Joseph Abrahm ( Org).  A expansão: quando o mundo foi português. 2016, p.85.   
38 CUNHA, João Teles e. Do puro-sangue a franco rocim: A miscigenação na Índia Portuguesa entre a realidade 

social e as suas representações (1500-1700). In: MANSO, LOBATO, Mestiçagens e Identidades: intercontinentais 

nos espaços Lusofonos, 2013, p.87. 
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POBREZA E REPRESSÃO: A LEGISLAÇÃO CONTRA A VADIAGEM 

E A FORÇA DE TRABALHO EM PORTUGAL (C.XIV-XVI) 

 

Bianca Racca Musy* 

 

As definições do significado de pobreza não se modificaram em grande medida ao longo 

do tempo, apesar de seu conteúdo multidimensional. A palavra pobre vem do latim “pauper” 

ou “paupertas”, cujas derivações enriqueceram línguas germânicas e eslavas. Em um primeiro 

momento havia um significado qualitativo, designando assim uma característica, 

posteriormente a condição passa a ser a de uma pessoa atingida pela carência (homem pobre, 

mulher pobre), que pertenceria a ordens sociais distintas, teriam uma inferioridade em relação 

a condição normal de existência. Logo, o adjetivo pobre, precede o substantivo empregado a 

palavra. 

De forma geral ser pobre sempre guardou um sentido de fragilidade ou deficiência em 

relação a outrem. Portanto, significa um estado de privação, carência, ausência, escassez, 

privação de meios, em relação ao modo de vida da sociedade em que se está inserido, podendo 

variar consideravelmente por conta disto, dado que os sistemas de valores que cada meio aceita 

como seus, mudam de acordo com as civilizações. O termo possui um caráter amplo, além de 

sua difícil compreensão que pode servir para aplicações das mais diversas possíveis. 

Considerando-se a concepção usual de pobreza como carência, a Idade Média traz 

consigo um caráter de permanência desse estado. O número de desvalidos parece ter sido 

numeroso, uma vez que catástrofes naturais rompiam um equilíbrio alimentar já previamente 

precário, que geravam sucessões de escassez, fome e ondas de doenças. Além de uma crescente 

economia monetária no campo, a falta de terras cultiváveis, as destruições causadas pelas 

guerras, o desmantelamento de algumas estruturas hierárquicas e o desenvolvimento já 

acentuado das cidades. Tais fatores faziam com que os homens não encontrassem a antiga 

inserção na sociedade rural, o que gerava ondas migratórias para os centros urbanos. Michel 

Mollat ressalta que a pobreza estendia-se também aos nobres, apesar dos níveis serem distintos 

e com extensões diferentes, na medida em que os mais jovens da aristocracia eram excluídos 

da sucessão paternal, indo para as guerras na tentativa de enriquecer. 

A economia de trocas e o desenvolvimento de uma sociedade comercial, capitalista,  



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

264 

 

______________________ 

* Graduanda em História pela Universidade Federal Fluminense 

ofereciam momentos para se especular em torno da fome. A pobreza da população rural, que 

apesar de socorrida pelos mosteiros, não conseguiam suprir em determinados momentos de 

escassez a esmola a toda a população, veio a somar-se a pobreza anônima de uma população 

urbana. 

A pobreza atingia um número cada vez maior de vítimas de maneira desigual. E então, 

passa a ser vista como a antítese de todos os valores, o pobre visto com desprezo, fazia oposição 

a beleza, era o horror, o repugnante e junto a isto lhe faltava a fortuna, era um ladrão, incapaz 

de praticar façanhas, não tinha força física e seu único meio de sobrevivência era a dissimulação 

e os golpes aplicados em outras pessoas. A partir disso, surge a divisão entre a pobreza integrada 

de tipo familiar, paroquial, inserido socialmente, conhecido pelo nome, geralmente natural da 

comunidade a qual pedia socorro. Distante disso, estava o mundo dos excluídos, dos marginais, 

delinquentes, vagabundos e das figuras que haviam rompido com os laços de seus corpos sociais 

originai, de sua própria linhagem ou expulsos por algum motivo, perambulavam de um local a 

outro e não possuiam mais nada.  

Em determinados períodos de miséria, os endividamentos atingiam seu mais alto grau, 

com o aumento de preços e outros infortúnios, era então o momento em que os indivíduos 

rompiam com seus laços familiares e migravam. Michel Mollat trata este fato como 

"déguerpissement”1, o abandono de seus próprios bens que configurava o limite entre a pobreza 

e a indigência, constituindo o ponto de ruptura com a ordem social. A segunda fase seria a 

passagem para a marginalidade, a vivência fora da lei, pois a necessidade de subsistência leva 

ao roubo e outras formas de criminalidade. 

Assim, na cidade e no campo, a pobreza está associada à absoluta 

necessidade do trabalho quotidiano. Se este vem a faltar, ativa-se a 

engrenagem da indigência, a não ser que a caridade a justiça 

intervenham.2 

Bronislaw Geremek afirma que as obras de assistência teriam tido um florescimento no 

Ocidente Cristão a partir dos séculos XII e XIII, e contribuiria para reforçar, no plano social, os 

laços entre os fiéis e as instituições religiosas. Os pobres são vistos como objetos de caridade, 

contudo, na prática, o pobre carregava consigo apenas uma condição humilhante e era visto 

                                                 
1MOLLAT, Michel. Os Pobres na Idade Média. Rio de Janeiro, 1989.pp.67 
2 Ibidem. pp.69. 
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unicamente como objeto de filantropia, em uma sociedade em que se preocupava com o “post 

mortem”, com a ida ao purgatório, Le Goff nesse sentido, confere grande propósito a igreja 

nessa crença em um estado intermediário entre o céu e o inferno3. A caridade então era vista 

como via para chegar aos céus, já que os ricos ao contrário dos pobres, não tinham sua entrada 

garantida. Logo, a doutrina cristã preocupava-se mais com a figura do doador, onde a 

acumulação de riquezas passa a ser legítima quando se põe as práticas de caridade a serviço do 

pobre, havendo então uma forma de redenção. 

A partir do século XII a doutrina teológica distingue a pobreza em duas categorias, os 

“pobres com Pedro” e os “pobres com Lázaro”.4 Dentre o primeiro estava o clero, as ordens 

mendicantes e suas doutrinas pautadas em uma pobreza voluntária, a renúncia ao poder e aos 

bens materiais, já o segundo seria é simbolizado por um miserável, o Lázaro do evangelho, 

seria a população laica que sofria das mazelas da penúria.5 

A iconografia e a literatura se unem para mostrar a enfermidade e a pobreza, para  compor 

as características dos mendigos, dos peregrinos, dos doentes de modo à sucitar a caridade, que 

remonta a um caráter essencialmente cristão e moral. Os mosteiros beneditinos já não mais 

davam conta de auxiliar a todos os pedintes, devido ao aumento da mendicância. Considerando 

uma adaptação a novas situações, a assistência é renovada. 

Os preceitos de bom cristão, de ajuda comunitária, fazem com que a iniciativa laica entre 

em vigor, fundando confrarias urbanas e transformando-se em congregações constituídas, 

afinal, “quem dá aos pobres, empresta a Deus” 6. Assim, fundadas a partir de 1498, pela rainha 

Dona Leonor e com ímpeto de alargamento pelo rei D. Manuel, as Misericórdias7 foram as 

confrarias mais importantes em Portugal desde fins do século XV até o século XVIII, sua 

relevância está associada ao fato da proteção régia empregada a estas pelos monarcas 

portugueses. A formação da misericórdia de Lisboa pode ser entendida também através da 

concepção por parte dos monarcas de privilégios de formas distintas como, as regalias aos 

membros da confraria que exercessem funções superiores, de chefia, por exemplo,8e vantagens 

                                                 
3 LE GOFF, Jacques. O Nascimento do Purgatório. Lisboa, 1990. Ver também: VOVELLE, Michel. As almas do 

Purgatório ou o Trabalho de Luto. São Paulo, 2010. 
4 GEREMEK, Bronislaw. A piedade e a Forca: História da Miséria e da Caridade na Europa. Lisboa, 1986. pp.34. 
5Idem. 
6 Provérbios 19: 19-17 
7Associações de leigos que pautavam seu comportamento em valores religiosos. Sua difusão se dá praticamente 

por todo território português, inclusive posteriormente no ultramar. Ver: FRANCO, Renato. O modelo luso de 

assistência e a dinâmica das Santas Casas de Misericórdia na América portuguesa, Estudos Históricos, v.27 n.53 

Rio de Janeiro, 2014, p. 5-25. 
8 Os irmãos da mesa, principal órgão administrativo, estavam isentos de encargos. 
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no exercício da caridade 9. Seu surgimento está intimamente ligado ao resultado dessas 

remodelações da assistência citadas anteriormente, podendo-se citar a fusão que formou o 

Hospital de Todos os Santos de Lisboa, a fiscalização da gestão de estabelecimentos voltados 

à assistência, dentre outros.  

O eterno, imenso e todo poderoso senhor Deus [pai das] misericórdias, 

começo, meio e fim de toda bondade aceitando as preces e rogos de 

alguns justos e tementes a ele quis repartir com os pecadores parte de 

sua misericórdia e nestes derradeiros dias inspirou corações de alguns 

bons e fieis cristãos e lhes deu coração siso e forças e caridade para 

ordenarem uma irmandade e confraria sobre o título e nome e invocação 

de Nossa Senhora mãe de Deus virgem Maria da misericórdia pela qual 

irmandade fossem e sejam cumpridas todas as obras de misericórdia 

assim espirituais quanto corporais quando possível for, para socorrer as 

tribulações e misérias que padecem nossos irmãos em cristo que 

receberam água do santo batismo.10 

Como as demais confrarias, a Misericórdia era regida por um compromisso, que fixava 

suas regras de admissão, a vida na irmandade, as eleições de seus mais altos cargos, o exercício 

das obras de assistência. A irmandade de Lisboa conferiu os modelos as suas semelhantes, 

apesar de não ter havido nenhum esforço para a centralização da caridade, apenas uma tentativa 

de homogeneização das práticas em território português.  

Pautada no princípio da “caritas”, de amor ao próximo, benevolência, beneficência, de 

afeto, a irmandade se baseava em 14 obras de misericórdia, sendo destas sete corporais e sete 

espirituais. As primeiras seriam ensinar os simples, dar bons conselhos a quem o pede, castigar 

com caridade os que erram, consolar os tristes ou desconsolados, perdoar a quem os errou, 

sofrer as injúrias com paciência e rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Dentre as segundas 

estão, remir cativos e visitar os presos, curar os enfermos, cobrir os nus, dar de comer aos 

famintos e dar de beber a quem tem sede, dar pousada a peregrinos e pobres e enterrar os 

finados. A irmandade ainda exercicia outras obras como acolher as crianças expostas, distribuir 

dotes de casamento, e ainda financiava alguns recolhimentos femininos e colégios de órfãos. 

Em um curto período de tempo as misericórdias passaram a ser agentes na sua construção 

e sua potencial discriminação. Desde o início só eram aceitos os que tivessem recebido a água 

de batismo, com o tempo a qualidade social e o bom comportamento moral dos candidatos a 

irmãos também passou a importar. Nas principais localidades o compromisso de 1577 

                                                 
9 Dispunham de preferência no exercício das 14 obras de misericórdia. Esses privilégios começaram a ser 

concedidos a misericórdia de Lisboa, posteriormente foram estendidos as confrarias locais de mesmo tipo. 
10 Compromisso da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, 12 de Agosto de 1502. 
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erradicava a entrada também de cristãos novos, além da restrição a participação feminina que 

fica excluída logo em seus primeiros anos de existência.  

Dentro da lógica da hierarquização, o modelo da Santa Casa expressa de forma clara a 

seletividade da caridade. Os pobres não mais eram assistidos indistintamente, agora por toda a 

Europa havia a distinção entre o “verdadeiro” pobre, que merecia ser ajudado, vivia dentro da 

fé cristã e estava impossibilitado de trabalhar devido a enfermidade, mas que respeitava seu 

lugar na sociedade e o “falso” pobre que representava a imoralidade e os vícios presentes no 

mundo. Por isso só se recomendava o auxílio aos conhecidos, isto também explica a dificuldade 

de angariar fundos, indo de uma localidade a outra, já que se migrasse não seria mais 

reconhecido como pertencente à comunidade. 

 

A LEGISLAÇÃO RÉGIA: FORMAS DE LIDAR COM A POBREZA E O TRABALHO 

Do século XV para o século XVI há um aumento exponencial do número de pobres por 

toda a Europa, em consequência da expansão demográfica e em virtude de alterações 

econômicas profundas especialmente nas cidades. Alguns fatores como o desenvolvimento do 

comércio marítimo de longas distâncias, crescimento das cidades em que as pessoas acabaram 

por deixar de lado atividades tradicionais, como a agricultura e o artesanato e as contínuas ondas 

migratórias11 são relevantes para explicar o problema. Os distúrbios em decorrência de guerras 

e "epidemias" de miséria, provocadas pelos ciclos de fome compõe a sociedade sem que fosse 

possível erradica-las. A massa de pedintes cresce e as autoridades começam a se preocupar com 

a desestabilização que isto representaria, foi a partir dessas mudanças que se alteraram também 

as formas de lidar com a pobreza. Fernand Braudel afirma ainda, ao fazer um balanço sobre o 

resultado das mudanças sociais ocorridas no século XVI que “os ricos ficaram ainda mais ricos 

e os pobres ainda mais pobres” 12. 

Natalie Zamon Davis ressalta que, não se tinha vergonha da pobreza e que esta não se 

fazia silenciosa, mas se espalhava pelas ruas por meio da mendicância, do ruído, do crime, das 

revoltas e da ameaça de doenças13. Havia a presença de mendigos profissionais, homens e 

mulheres que raramente trabalhavam e utilizavam de seus artíficies para recolher esmolas, 

                                                 
 
12 BRAUDEL, Fernand, Prices in Europe from 1450 to 1750, In. Cambrige Economic History of Europe, 

Cambrige, 1967, pp. 425. 
13DAVIS, Natalie Zamon. Ajuda aos pobres, humanismo e heresia In. Culturas do povo: Sociedade e cultural da 

França moderna. Rio de Janeiro,1990. pp.29. 
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alguns eram doentes, deficientes ou velhos, mas tiravam o melhor proveito de suas carências. 

Encontravam-se também aqueles que fingissem ser epiléticos ou loucos, outros que forjavam 

feridas pelo corpo. A autora ainda aponta que a mendicância tinha seus incômodos, alguns 

pediam esmola praticamente despidos, outros passavam substâncias para fingir doenças. Ainda 

houve a publicação do Liber Vagatorum, que se tratava de um compêdio que trazia consigo 

uma catalogação das artimanhas dos vagabundos para enganar os “inocentes” e conseguir 

esmolas à custa deles. Esses comportamentos mesclavam-se a vigarice e na Inglaterra eram 

chamados de “a arte de depenar otários”.14 

A miséria mostrava-se geradora de pecados específicos, carregava consigo o pecado 

mortal da inveja, que era disseminado entre os pobres, que tomados por cobiça, ciúme e revolta 

do seu destino se recusavam a aceitar sua condição e se opunham à vontade divina e desafiavam 

a Deus, cometendo delitos para escapar de sua realidade.15 

Ao longo do século XVI foram tomadas diversas medidas no sentido de conter a 

população e tornar o controle régio mais efetivo. Estas medidas eram perceptíveis através da 

esfera legal, por meio de decretos que regulamentavam o comportamento de pobres e vadios e 

mostrou em sua natureza o sentido da conduta de aproximação da coroa em relação à 

população.16 

Fernando I promulga a Lei de Sesmarias em 1375, esta lei tem um caráter bastante 

preococe no que diz respeito à contenção da pobreza. Assim, tinha como pontos centrais obrigar 

os proprietários ao trabalho na agricultura e a todos os que fossem filhos ou netos de lavradores, 

a todos os que não possuíssem bens avaliados até quinhentas libras, evitar o encarecimento 

geral fixando os salários rurais, os preços de rendas e do gado, proibia ainda a criação do mesmo 

que não fosse para trabalhos de lavoura e aumentava o número de trabalhadores rurais pela 

compulsão de mendigos, ociosos e vadios que pudessem fazer uso de seu corpo. A novidade 

desta lei é a instituição do princípio de expropriação caso a terra não fosse aproveitada. 

A lei tem como causa a escassez de cereais, aumento dos preços, falta de gado para a 

lavoura, aumento de ociosos e vadios, tendo um resultado contrário ao esperado. Há uma 

                                                 
14Idem. 
15Geremek, Bronislaw. A piedade e a Forca: História da Miséria e da Caridade na Europa. Lisboa, 1986.pp.39. 

Vertambém WOOLF, Stuart. The poor in Western Europe in the eighteenth and nineteenth centuries. London and 

New York, 1987. JÜTTE, Robert. Poverty and deviance in early modern Europe. Cambridge,1994. SAFLEY, 

Thomas. The Reformation of Charity: The Secular and the Religious in Early Modern Poor Relief. Leiden, 2003. 
16 ABREU, Laurinda. Beggars, Vagrants and Romanies: Portuguese Society (14th-18th Centuries). Linkoping, 

2007.  
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tentativa por parte do Estado para a fixação da força de trabalho nas áreas rurais, pois os 

senhores necessitavam de camponeses para realizar as colheitas, visto que em decorrência das 

pestes e da pobreza exponencial do campo, estes tendiam a migrar para as cidades, como já 

apontado anteriorimente, que não se encontravam em situação muito diferente.  

Desde cedo os reis portugueses tinham por objetivo “purgar a província de maus 

homens”17. Hávia um esforço já por parte dos reis Afonso II e IV dirigido contra a “falsa” 

mendicância, contra os que mesmo podendo não tinham vontade de servir. Em 1375 dando 

continuidade ao mesmo processo, D. Fernando estabelece na Lei das Sesmarias que: 

Só poderão mendigar aqueles que pela sua idade e estado não puderem 

trabalhar, segundo certificado que as autoridades locais passarão por 

alvará; todos os demais pedintes, vadios, ociosos, serão constrangidos 

a trabalhar, sob pena de açoite, e ultimamente lançados fora do reino, 

porque o rei mandava e queria que ninguém fosse vadio.18 

As leis extraordinárias de 1538 e 1544 endureceram as medidas, impediam a esmola como 

meio de sobrevivência a qualquer pessoa saudável e que tivesse meios de sobreviver 

financeiramente e puniam tentativas de falsificação da miséria. O segundo regulamento ainda 

detalhava as possíveis punições e os determinados tipos de situações em que deveriam ser 

aplicadas. Instituía ainda que o provedor da confraria da corte punisse a esmola de modo que a 

população fosse beneficiada ao delatar indivíduos que estavam fora da lei. “E que[m] pedisse 

sem ter sua licença, pela primeira vez fosse preço e açoitado publicamente com baraço19 e 

pregão pelo lugar onde sua corte estivesse e degredado para fora dela para sempre.[...]”20 

A permissão para esmolar ficava restrita aos doentes, mas apenas os que tinham algumas 

mazelas específicas agindo com cuidado no que diz respeito aos que tinham problemas 

permanentes ou ocasionais. Retirava dos sadios qualquer possibilidade de manter a 

mendicância como ofício ou oportunismo. Contidas nestas, há uma busca por uma tradição 

secular que tira da esmola seu princípio natural em momentos de maior carestia. A forma de 

                                                 
17 AFONSO II, 1211, L.L.P, pg.19. 
18 Ordenações Afonsinas, Liv IV, tit 81. 
19 corda 
20 LEÃO, Duarte Nunes. Leis extravagantes e repertório das Ordenações. Lisboa, 1987, parte IV. tit 13, lei 3, fl. 

155-157. 
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garantia de sobrevivência era agora o trabalho21, ideal que é muito marcado pela relação com o 

cristianismo, que ressalta em muitas de suas ideias a importância de rezar e trabalhar. 

veria os ditos pedintes e os que achasse que eram sãos para poderem 

trabalhar ou para de alguma maneira poderem ganhar para se manterem 

de modo que pudessem parar de pedir, que não lhes desse licença posto 

que se fossem tão pobres que não tivessem coisa alguma de seu.22 

Nem todos os deficientes estavam inscritos no círculo de permissividade para esmolar. 

Está contido na lei de 1544 que os "aleijados dos pés" sendo estes muito pobres, deveriam ser 

mandados a aprender ofícios de alfaiate, sapateiro ou algum outro para que ganhassem sua vida. 

Os que fossem "aleijados das mãos" a licença seria dada, mas com a condição de que buscasse 

algum mosteiro ou colégio para prestar serviços. No que diz respeito aos cegos, recebiam os 

que não tivessem condição alguma para trabalhar. Já as pessoas que tinham doenças que 

pareciam não ser incuráveis, que não tivessem forças para trabalhar, deveriam ser atendidas em 

algum dos hospitais. As licenças para esmolar ficam ainda restritas aos pertencentes à 

comunidade, sendo proibida para os "estrangeiros". A categoria de “verdadeiro pobre” estaria 

assim restrita as crianças órfãs, as mulheres viúvas, a uma rapariga sem condições de pagar um 

dote ou a um velho extremamente enfermo que não possuísse condição mínima para trabalhar. 

Esta legislação tendo Lisboa como base, detinha assim um detalhamento bem recortado das 

condições para a mendicância. 

A lei ainda proibia qualquer utilização de menores para fins de arrecadação, sob pena de 

captação e então, alguma confraria -provavelmente a Misericórdia- ficaria com a tutela da 

criança até os sete anos e posteriromente esta seria encaminhada a um juizado de órfãos. Só os 

cegos tinham permissão para andar acompanhado de uma criança.   

A diferenciação entre o “falso” e o “verdadeiro” pobre também está presente nas 

Ordenações Afonsinas. O trabalho deveria ser direcionado a quem estava apto a trabalhar 

mesmo portador de alguma deficiência física, demonstrando que a lei extravagante de 1544 dá 

continuidade a um exercício de contenção que já havia sido iniciado. 

[...] E se acharem que são tais, e de tais corpos, e de tal idade, que 

possam servir, em algum mestre ou obra de serviço, posto que em 

alguma parte dos membros corporais sejam minguados, mas com toda 

                                                 
21 FRANCO, Renato. Pobreza e Caridade Leiga: As Santas Casas de Misericórdia na América Portuguesa. Tese 

(Doutorado em História Social)- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2011.pp.44. 
22 LEÃO, Duarte Nunes. Leis extravagantes e repertório das Ordenações. Lisboa, 1987, parte IV. tit 13, lei 3, fl. 

155-157. 
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essa míngua possam fazer algum serviço, sejam constrangidos para 

servir aquelas obras, em que as ditas justiças, ou aqueles para que forem 

postos, virem que podem servir, por seu mantimento, e por sua soldada, 

segundo entenderem que a podem merecer, de (sic)maneira que 

nenhum em nosso senhorio viva sem mestre, ou sem obra de serviço ou 

proveito.23 

Vale ressaltar ainda a influência de intelectuais espanhóis nas leis portuguesas como Juan 

Luis Vives com seu trabalho, El socorro de los pobres. A lei de 1544 já tinha suas ideias 

pautadas em aspectos como a busca por um amo para seguir, o impedimento da esmola como 

meio de sobrevivência a qualquer pessoa saudável e que tivesse meios de sobreviver 

financeiramente, a punição as tentativas de falsificação da pobreza, perspectivas já presentes na 

Espanha anteriormente.24 

As Ordenações Manuelinas (compostas entre 1514 e 1521) inauguram a tentativa de 

regular a esmola indiscriminada em Portugal, proibindo que os pedintes vagassem sem licença 

régia e limitavam a um esmoler por bispado25. A figura do pobre se configurava por um 

importunio, um sujeito desagradável que perturbava a ordem pública. 

Defedemos que nenhuma pessoa seja tão ousada, que peça esmolas pela 

invocação de algum santo, se não aqueles que mostrarem nossas cartas 

atreladas ao nosso selo, em que logo vão ser nomeados por seus nomes 

aqueles que ousarem pedir as ditas esmolas, e arrecadar as confrarias, 

quais não (sic) apregoaram, nem deram cartas de indulgência e será 

somente nomeado um a cada bispado, e mais ninguém.26 

Para Michel Mollat o “mendigo era tolerado, o vagabundo odiado”27. O vagabundo teria 

má fama. A presença de um indivíduo não conhecido por pessoa alguma, incapaz de declarar-

se ligado a alguém ou a algo em uma sociedade em que as relações sociais desempenham um 

papel importante, pode significar um sinal de ostracismo. Há uma desconfiança instintiva em 

relação a um "estranho", a algo não pertencente à comunidade, alguém sem trabalho, criminoso 

ou delinquente em potencial e possível transmissor de alguma enfermidade. Assim, há a 

tentativa de restringir a entrada e a permanência de "desconhecidos" nas comunidades e a ordem 

da busca de um amo, um senhor para seguir, para aprender um ofício e abandonarem a vadiagem 

                                                 
23 Ordenações Afonsinas. O.Cit.pp.288. 
24 VIVES, Juan Luis. El socorro de los pobres. Estudio preliminar, traducción y notas de DELGADO, Luis Frayle. 

Madrid, 2013[1526]. 
25FRANCO, Renato. Pobreza e Caridade Leiga: As Santas Casas de Misericórdia na América Portuguesa. Tese 

(Doutorado em História Social)- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2011. 
26Ordenaçoes Manuelinas, livro 5, tit.104 
27 MOLLAT, Michel. Os Pobres na Idade Média. Rio de Janeiro, 1989. pp.241. 
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sobre risco de açoite ou degredo, dando continuidade as afirmações do rei D. Fernando mas 

com um endurecimento. 

Mandamos que qualquer homem, que não viver com senhor, ou com 

amo, nem ter officio, nem outromister em que trabalhe, e ganhe sua 

vida, ou não andar negociando algum negócio seu, ou alheio, passados 

vinte dias do dia que chegar a qualquer cidade, vila ou lugar, não 

tomando dentro dos vinte dias amo, ou senhor com que viva, ou mister 

em que trabalhe e ganhe a vida, ou se tomar e depois deixar e não 

continuar, seja preso e açoitado publicamente e se for pessoa que não 

caiba açoites, seja degredado para as partes de além por um ano.28 

Os alvarás que degredavam os vadios foram recorrentes durante todo o século XVI. 

Presente nas Ordenações Manuelinas e em suas posteriores o Regimento dos quadrilheiros 

ratificava que “Em todas as cidades, Vilas, para que melhor se prendam os malfeitores e se 

evitem os malefícios”29, sendo estes indivíduos recrutados nas vilas para identificar os vadios, 

malfeitores e delinquentes. 

Esmolar então se torna privilégio dos incapacitados. Vale ressaltar, que em condições 

normais os nobres deveriam conceder esmolas, mas passam a ser receptores em momentos de 

crise, chamados de “pobres envergonhados” recebiam ajuda, pois mesmo capazes fisicamente 

de trabalhar, sua condição social os impedia. Estes ainda eram auxiliados em suas residências 

para que não "passassem vergonha" perante a sociedade. 

Ao retomar as ordenações dos reis D. Afonso IV e D. Fernando, pretendiam estabelecer 

regras para o rompimento das relações entre senhores e servos. Afirmam que os dependentes 

fugiam de seus serviços carregando consigo bens que haviam recebido de seus senhores, a 

legislação determina que deveriam ser presos e que devolvessem tudo que haviam roubado, 

além de pagar o que deviam. Ao abandonar o serviço levavam consigo armas e cavalos e iam 

servir outro senhor, quebravam as ligações militares e com isso infringiam interesses régios. O 

artigo 5o das Ordenações Afonsinas reitera que os pequenos vassalos deveriam cumprir o 

trabalho de acordo com o estabelecido com seus senhores, podendo perder todos os seus bens 

caso não o fizesse. No que diz respeito aos fidalgos, que estabeleciam esses laços, se não 

cumprissem com o acordo estabelecido, poderiam vir a perder seus títulos, privilégios e honras, 

devendo a partir disso servir nas vilas, realizando inclusive trabalhos manuais que eram 

considerados aviltantes. 

                                                 
28 Ordenações manuelinas, livro 5, tit.72 
29 Ordenações manuelinas, livro 1, tit.54 

 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

273 

 

As Ordenações Filipinas de 1603 insistiam na necessidade de aprovação das licenças para 

esmolar. O valor positivo da esmola contido nas primeiras ações caritativas vai sendo perdido 

cada vez mais, na medida em que os locais para pedir ficam restritos a circunscrição das igrejas. 

Reitera ainda, a proibição da estadia dos vadios por mais de 20 dias em uma localidade sem ter 

meios de sustentação. 

As leis que proibiam o livre trânsito de pobres estão presentes não só em Portugal, mas 

em toda a Europa. Nesse contexto, revelam a insistência da responsabilidade das comunidades 

sobre os seus próprios pobres. O rei se preocupava em dar privilégios e orquestrar medidas 

locais as irmandades, sobretudo as Misericórdias para que estas tratassem da miséria. 

A progressiva repressão contra a figura do pobre que viveria à custa de esmolas demonstra 

claramente o processo de combate à ociosidade. Tal movimento se deu com base nos valores 

de valorização do trabalho, da utilidade, e da ordem social, consolidados institucionalmente no 

século XVIII. A lógica do trabalho, imposta por pensadores como John Locke e Adam Smith 

consolidaram tais pensamentos formulados desde o século XVI, ao lidar com a pobreza 

exageradamente presente nos centros urbanos. 

 

CONCLUSÕES 

A pobreza se fez e se faz presente em todas as partes do ocidente de várias maneiras 

possíveis. Diferentes maneiras de lidar com as mazelas apontavam para soluções ou pelo menos 

para a contenção do aumento do número de necessitados. A questão fundamental era que nem 

todos se faziam dignos de ajuda, portanto era preciso selecionar quem merecia, estabelecendo-

se assim os limites da caridade. 

A monarquia intervém na vida de seus súditos, impondo leis que as ordenassem. Essas 

iniciativas régias estiveram estritamente ligadas as conjunturas vividas, como as crises de peste, 

fome e aumento do número de pobres e acabaram por resultar em políticas repressivas aos 

indivíduos que não estavam nos moldes aceitos socialmente, eram vagabundos, fugiam do 

trabalho. 

É possível perceber que o aumento da severidade das leis é sinônimo de sua ineficácia 

enquanto mais rigorosas, pois quanto mais duras, mais impraticáveis setornam.  O objeto 

comum na legislação era o trabalho, apesar das tentativas de chamar atenção para a necessidade 

do mesmo, as leis nunca culminaram em projetos reais capazes de criar ocupações. Políticos e 
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intelectuais tinham a ideia de que podiam lidar com a pobreza a partir dos mesmos instrumentos 

tradicionais, a caridade em primeira instância. Contudo a questão moral presente na Idade 

Média havia se transformado em um problema de ordem social. 

A progressiva repressão contra a figura do pobre que viveria à custa de esmolas demonstra 

claramente o processo de combate à ociosidade. Tal movimento se deu com base nos valores 

de valorização do trabalho, da utilidade, e da ordem social, consolidados institucionalmente no 

século XVIII. A lógica do trabalho, imposta por pensadores como John Locke e Adam Smith 

consolidaram tais pensamentos formulados desde o século XVI, ao lidar com a pobreza 

exageradamente presente nos centros urbanos. 
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CONCORDEMOS EM DISCORDAR: A CONCÓRDIA COMO 

POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DA CRISTANDADE FRENTE À 

DISSIDÊNCIA LUTERANA EM ERASMO DE ROTERDÃ 

 

Caio Affonso Leone* 

 

A relação entre fiéis de diferentes credos vem sendo tratada na contemporaneidade com 

bases diversificadas, como os conceitos de ecumenismo, diálogo inter-religioso, liberdade 

religiosa e tolerância religiosa1. Nesse contexto, a tolerância, usada em sentido lato e 

intercambiável com as ideias de liberdade e respeito, representa um conceito positivo, já que a 

adesão à tolerância permitiria a convivência pacífica entre os praticantes de duas ou mais 

religiões. No entanto, esse conceito possui uma história, que o investe de carga semântica mais 

pragmática: o outro é tolerado, como os impostos ou a doença são tolerados2, isto é, pressupõe-

se a superioridade da parte que tolera em relação ao inferior, o tolerado. 

No presente trabalho, a disputa teológica e intelectual entre Erasmo de Roterdã (1466-

1536) e Martinho Lutero (1483-1546) foi escolhida por permitir averiguar a pertinência do 

conceito de tolerância, como é entendido hoje, para a primeira metade do século XVI. Ao 

mesmo tempo, é necessário avaliar que outros conceitos foram utilizados para orientar as 

tentativas de reorganização da convivência entre cristãos de confissões diferentes após a 

institucionalização do luteranismo durante a década de 1520. Para que isso fosse possível, a 

obra De libero arbitrio διατριβή sive collatio3, publicada como primeira refutação de Erasmo 

                                                 
* Graduado em História pela Universidade Federal Fluminense. 
1 Esse é um debate atual e fecundo no campo das ciências da religião, que foge dos objetivos deste projeto. Alguns 

exemplos são QUINN, Philip L. Religious Diversity and Religious Toleration. International Journal for Philosophy 

of Religion, vol. 50, no. 1/3, 2001, pp. 57–80. Disponível em: www.jstor.org/stable/40020983.; BORGEAUD, 

Philippe. Introduction: The Religion of the Alien and the Limits of Toleration, Ancient Perspectives. History of 

Religions, vol. 50, no. 1, 2010, pp. 1–6. Disponível em: www.jstor.org/stable/10.1086/651722; AIKIN, Scott F., 

e ALEKSANDER, Jason. Nicholas of Cusa's ‘De Pace Fidei’ and the Meta-Exclusivism of Religious Pluralism. 

International Journal for Philosophy of Religion, vol. 74, no. 2, 2013, pp. 219–235. Disponível em: 

www.jstor.org/stable/24709194; RICHARDSON, James T. “The Sociology of Religious Freedom: A Structural 

and Socio-Legal Analysis.” Sociology of Religion, vol. 67, no. 3, 2006, pp. 271–294. Disponível em: 

www.jstor.org/stable/25046739.  
2 A palavra tolerância é uma apropriação do vocábulo latino tolerantia, que por sua vez vem de tolerare. Essa 

palavra pode ser encontrada na antiguidade com o sentido de “suportar” em Cicero (Paradoxa, 27 e Catilinam 

orationes IV – 2, 23) e em Quintiliano (Declamationes minores, 2, 20, 10). No sentido de “paciência”, foi utilizada 

por Sêneca (Epistulae ad Lucilium, 66, 13 e 67, 5). 
3 Em português, o título pode ser traduzido como “Diatribe ou discurso sobre o livre arbítrio”. Cf. ROTERDÃ, E. 

Livre-arbítrio e salvação. São Paulo: Editora Reflexão, 2014. 

http://www.jstor.org/stable/40020983
http://www.jstor.org/stable/10.1086/651722
http://www.jstor.org/stable/24709194
http://www.jstor.org/stable/25046739
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das ideias de Lutero em 1524, será analisada tendo em vista a problemática da tolerância 

religiosa, e não tanto o debate teológico-dogmático em curso. 

Esse esforço se apoia na proposição de Joseph Lecler, que, na abertura de sua 

monumental Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, indica que as discussões a respeito 

da tolerância e da intolerância, da unidade e da desunião da cristandade tomaram, na Época 

Moderna, a forma de “lutas teológicas”, nas quais 

os debates se estabeleceram entre cristãos desunidos, mas que 

resolutamente, com algumas exceções, se diziam e se queriam cristãos. 

Eles revelam, mesmo entre os laicos, conhecimentos bíblicos e 

teológicos que nos surpreendem (...). Seja qual for o campo em que 

aparecem, esses teólogos ou esses publicistas tem o sentimento de que 

o desafio da luta é grave, que eles tocam os interesses das consciências, 

mas também as exigências imperiosas da religião. O problema da 

tolerância aparece no século XVI como uma grande discussão 

teológica. Mesmo a política se resolvia então como teologia, pois que 

se tratava de saber, entre outras coisas, até onde se estendia a missão 

religiosa do Estado4. 

 

Essas querelas e controvérsias doutrinais e ideológicas foram particularmente dinâmicas 

e propositivas no período que intercorre entre o começo da Reforma Luterana, em 1517, até a 

organização institucional da Contrarreforma, no Concílio de Trento (1545-1563). Durante esse 

período, diferentes abordagens foram defendidas para o problema concreto da convivência 

religiosa, então traduzido em desafios como redefinição das jurisdições entre Igreja e Estado, 

atribuição da educação a ordens religiosas e/ou igrejas instituídas, destino do patrimônio 

eclesiástico, exercício da censura entre outras. Em termos epocais, era o problema da 

instauração da pax religiosa mediante concordatas. 

Em sua controvérsia, Erasmo e Lutero produziram três obras entre 1524 e 1526, através 

das quais mediram forças a respeito de uma determinada doutrina teológica, entendida como 

ponto fulcral da separação entre católicos e reformados: a relação entre o livre arbítrio humano 

e a salvação. Essa doutrina de longa polêmica na tradição cristã deu ensejo a uma disputa que 

não se limitou ao aspecto dogmático. É possível ler nela dimensões políticas e epistemológicas 

de grande interesse para o problema da tolerância religiosa na Época Moderna. 

 

TOLERÂNCIA OU CONCÓRDIA? 

O próprio vocábulo “tolerância” impõe dificuldades. O historiador Mário Turchetti 

identifica dois sentidos não intercambiáveis atribuídos ao conceito de tolerância em voga no 

                                                 
4 LECLER, J. Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme. Paris : Éditions Albin Michel, 1994, p. 8. 
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século XVI, seja na literatura humanista, seja na normativa-jurídica. Esta análise da variação 

semântica da tolerância no início da época Moderna impôs uma revisão da historiografia 

erasmiana5.  

o argumento sustentado por Turchetti de que todos esses autores praticamente não se 

contradizem, de modo que suas teses são “fundamentalmente similares”. Por isso, pode-se falar 

em “tradição historiográfica”6. Nessa tradição, Erasmo teria legado fundamentalmente uma 

mensagem de paz, mansidão e tolerância para aqueles que erravam na fé, dentro de certos 

limites. Para eles, o humanismo erasmiano seria o ancestral ideal dos contrários às penas físicas, 

consequentemente a de morte, assim como da defesa da tolerância civil, que afloraria nos 

defensores da coexistência de diferentes credos, como Sebastian Castellion (1515-1563) e 

Michel de L’Hopital (1507-1573). 

Porém, é preciso saber de que tolerância se trata, ou melhor, se o modo como a tolerância 

é concebida nos séculos XX e XXI é compatível com o pensamento de alguém como Erasmo, 

enraizado no século XVI, para que não se incorram em graves anacronismos. Por esse motivo, 

Turchetti afirma que a questão vem sendo mal colocada, por não levar em conta potenciais – e 

potentes – variações de sentido histórico dos termos.  

A solução adotada por ele foi diferenciar, ainda que para fins exploratórios, “tolerância 

teológica” de “tolerância civil” no século XVI7. A tolerância teológica ou eclesiástica 

consistiria em admitir opiniões de outrem concernentes a pontos de doutrina não essenciais e 

não fundamentais. Ela se aproxima tanto das noções cristãs de caritas, mansuetude e lenitas, 

quanto da posição psicológica de indulgência e condescendência. Esses termos latinos são 

muito mais frequentes em Erasmo que tolerantia ou tolerare (o verbo é mais raro ainda), mas 

ele as usa pouco rigorosamente como sinônimos. 

Por outro lado, a tolerância civil comporta a liberdade concedida pelos magistrados para 

o culto de uma religião que não a oficial. Essa definição, ao mencionar os magistrados, traz à 

tona um caráter mais técnico e jurídico. Mas é fundamental notar que ela também carrega uma 

faceta negativa de suportar ou sofrer (esse sofrer deu origem em português ao vocábulo 

“sofrível”) com outra religião ou outra doutrina contendo erros, pura e exclusivamente com o 

intuito de obter o retorno dos equivocados e o reestabelecimento da unidade. Esse aspecto 

                                                 
5 TURCHETTI, Mario. Une question mal posée : Érasme et la tolérance, l’ideé de sygkatabasis. In: Bibliothèque 

d'Humanisme et Renaissance, T. 53, No. 2 (1991), pp. 379-395. Disponível em 

http://www.jstor.org/stable/20679137, acesso 18-10-2016 02:14 UTC. 
6 Idem, p. 379-380 (tradução nossa). 
7 Ibidem, pp. 384-385. 

http://www.jstor.org/stable/20679137
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negativo não é, no senso comum, geralmente aprovado no sentido atribuído à tolerância nos 

dias atuais. 

Na falta de um estudo extensivo sobre o que significam tolerância e tolerar em Erasmo, 

para além do sentimento de indulgência para com os hereges simples, Turchetti afirma que 

todas as expressões utilizadas para esse propósito retornam à sua noção mais fundamental e 

perseverante: a concórdia. Ela é um princípio de reconciliação da República Cristã, para qual a 

tolerância-indulgência é condição necessária, mas não suficiente. Afinal, união concordante 

pressupõe um tipo de livre adesão que é possível somente se a ortodoxia é razoavelmente 

flexível e a heterogeneidade razoavelmente adequável. Em contrapartida, a concórdia não 

comportaria a ideia de tolerância como legitimadora da convivência de religiões diferentes, na 

medida que seu fundamento é negar a separação doutrinal e institucional dos cristãos.  

Tal teoria humanista da concórdia, como identificada em Erasmo por Turchetti, 

acompanha sem contradições a ideia de tolerância-indulgência, no seu senso de moderação, 

clemência e caridade temporários, até o momento em que será possível restituir os errantes à 

correção dos dogmas e da prática. Essa teoria manifesta-se através dos princípios cristãos de 

filantropia e caridade, colocando a humanitas e a caritas a serviço da pax.  

A análise da historiografia canônica sobre Erasmo a partir da diferenciação semântica 

entre uma tolerância civil (legitimação da coexistência) e uma tolerância teológica 

(indulgência) leva a crer que as obras de grandes historiadores e biógrafos de Erasmo, como 

Roland Bainton, Léon Halkin e Joseph Lecler8 analisam a tolerância em Erasmo 

intercambiando livremente – e equivocadamente – esses sentidos, por mais que os autores 

reconheçam o caráter temporário da tolerância em Erasmo. A consolidação dessa tradição será 

grávida de consequências, pois (1) a geração de analistas até pelo menos os anos 1980 perpetuou 

esse enquadramento; (2) Erasmo foi anacronicamente visto como precursor do movimento 

ecumênico no contexto do concílio Vaticano II, na década de 19609; e (3) uma linha direta foi 

estabelecida entre o pensamento de Erasmo e Castellion. A construção dessa linhagem produziu 

uma dupla injustiça:  

Uma injustiça contra Erasmo, do qual nós fazemos ancestral dos 

partidários da tolerância de religiões diferente, tolerância que 

                                                 
8 Cf. BAITON, Roland H. Erasmo da Cristandade. Princeton University Press, 1969; HALKIN, L. Erasmo. 

Cidade do México: Fondo de Cultura Economica, 1992 e LECLER, J. op. cit. 
9 Isso é particularmente presente nas obras de E. Halkin e R. Bainton. Cf. VALENTINE, Z. Concorde ou pluralisme 

? Les historiens et l'essor de l'oecuménisme dans la deuxième moitié du XXe siècle. In : Revue d'histoire de l'Église 

de France, tome 86, n°217, 2000. Un siècle d'histoire du christianisme en France. Disponível em: 

http://www.persee.fr/doc/rhef_0300-9505_2000_num_86_217_1421, Acessado: 17/07/2017. Pp. 392-393 

 

http://www.persee.fr/doc/rhef_0300-9505_2000_num_86_217_1421


ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

279 

 

repugnava seu ideal de unidade e de concórdia; e uma outra injustiça 

contra Castellion, a quem é atribuído o desejo de fazer concordar e 

reconciliar as confissões religiosas, enquanto que simplesmente ele 

queria que se admitisse simultaneamente uma do lado da outra10. 

 

  

UM DEBATE EM TRÊS TEMPOS 

A obra De libero arbitrio διατριβή sive collatio veio à luz em setembro de 152411. Esse 

livro pode ser entendido como o primeiro choque aberto e frontal entre dois teólogos repeitados, 

cujo embate direto vinha sendo postergado há alguns anos. De um lado, Erasmo de Roterdã, 

autoproclamado amante da concórdia e temerário do conflito, pouco confortável com a 

incumbência de ser o homem de frente da Igreja Católica. Do outro lado, Martinho Lutero, 

consciente e talvez orgulhoso de seu temperamento combativo, líder incontestado da Reforma 

Protestante. A disputa entre os dois gerou mais duas obras, em rápida sucessão: Lutero 

respondeu com seu De servo arbitrio em 31 de dezembro do ano seguinte12, que foi contra-

atacado com Hyperaspistes diatribae adversvs servvm arbitrivm Martini Lvtheri, cujo primeiro 

volume foi publicado em julho de 152613. O segundo volume, com o dobro do tamanho, foi 

publicado no verão do ano seguinte14. Erasmo nunca mais teria uma resposta direta. 

O problema da relação entre livre arbítrio e salvação foi escolhido como temática central 

do tratado e oportunidade de nova apresentação do evangelismo erasmiano por ser o ponto 

fulcral de separação entre as doutrinas católicas e reformadas, além de engendrar em si outros 

pontos importantes de divergência e disputa teológica, tais como, para citar alguns, as 

                                                 
10 TURCHETTI, M. op. cit. p. 385 (tradução nossa). 
11A primeira edição da Diatribe foi impressa em latim em Basiléia por Johann Froben. Tem-se registro de que há 

já em setembro mais duas edições latinas, uma edição em Lovaina e uma em Colônia. Em outubro se encontram 

edições latinas em Estrasburgo, em Antuérpia e em Alcalá de Henares. Em janeiro de 1525, há uma edição em 

Viena. O livro só será traduzido para o alemão em 1526, provavelmente publicado em Altdorf. A essa altura, já 

teria circulado intensamente em latim. Os números de referência (Erasmus Online Number) para essas edições no 

Erasmus Center For Early Modern Studies são 425-429, 431, 444, 432 e 5475. Disponível em 

http://www.erasmus.org/index.cfm?fuseaction=eol.getquery&startrow=0&field1=keyword&value1=diatribe&o
p1=AND&field2=keyword&value2=&op2=AND&field3=keyword&value3=&year1=&year2=&sortfield=year. 

Acesso: 10/07/2017. 
12 Cf. DREHER, M. N. Introdução. In: LUTERO, M. Obras Selecionadas, vol. 4: Debates e controvérsias II. São 

Leopoldo: Editora Sinodal e Porto Alegre: Concórdia Editora, 1993, p. 15. 
13 A tradução do título pode ser lida como “Escudeiro da diatribe contra o servo arbítrio de Matinho Lutero”. Cf. 

MILLER, C.H. (ed). Erasmus and Luther: the battle over free will. Cambridge, Hackett Publishing Company, 

2012. Traduzido por Clarence H. Miller e Peter Macardle 
14 Para o conjunto desses escritos de Erasmo, acrescidos da Assertio omnium articulorum per bullam Leonis X 

novissimam damnatorum de Lutero, cf. ERASMUS, D. Collected Works of Erasmus: Controversies vols. 76-77. 

Toronto: University of Toronto Press, 1999-2000. 

 

http://www.erasmus.org/index.cfm?fuseaction=eol.getquery&startrow=0&field1=keyword&value1=diatribe&op1=AND&field2=keyword&value2=&op2=AND&field3=keyword&value3=&year1=&year2=&sortfield=year
http://www.erasmus.org/index.cfm?fuseaction=eol.getquery&startrow=0&field1=keyword&value1=diatribe&op1=AND&field2=keyword&value2=&op2=AND&field3=keyword&value3=&year1=&year2=&sortfield=year
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modalidades da graça e da salvação, a função da leitura alegórica dos Textos Sagrados e mesmo 

concepções contrastantes de homem. 

 Para explorar essa temática, a obra foi dividida por Erasmo em quatro partes. Na 

primeira, Erasmo define como entende conceitualmente o livre arbítrio, assim como os 

objetivos e o sentido de ter tomado a pena após tão longa espera. Em seguida, apesenta uma 

antologia de argumentos bíblicos e não bíblicos a favor do livre arbítrio. A terceira parte é uma 

apresentação de argumentos bíblicos ou não que, segundo ele, parecem se opor à ideia do livre 

arbítrio, devendo por isso ser lidos alegoricamente. Por fim, a última parte é uma síntese da 

obra, na qual Erasmo afirma estar disposto a abandonar a discussão e capitular aos adversários, 

caso lhe sejam ensinadas “verdades mais evidentes com cortesia evangélica”15. Dessa forma, o 

livro é concluído com um convite à moderação.  

 

CONCORDEMOS EM DISCORDAR 

Não é surpreendente que a concepção erasmiana de concórdia não seja, de fato, um 

objeto centralmente abordado na obra resultante da controvérsia entre Erasmo e Lutero. O 

próprio vocábulo aparece apenas uma vez de forma explícita no texto todo16, sendo as formas 

verbais (concordar e suas conjugações) muito mais abundantes. Entretanto, aqui sustenta-se que 

esta ideia desempenha o papel de um dos elos entre a controvérsia, a Diatribe e o pensamento 

erasmiano como um todo. Nessa obra sobre o livre-arbítrio, Erasmo apresenta vários desses 

elos, entre os quais, nas palavras de E. Gordon Rupp: 

Há a suave transição do mundo clássico para o mundo bíblico, da alusão 

e ilustração clássicas para a alusão e ilustração bíblicas. Há a admissão 

da autoridade da Escritura Sagrada, mas também o reconhecimento da 

autoridade suprema da Igreja. Há o reconhecimento agradecido da 

nuvem de testemunhas, dos Pais, e há material interessante para a 

discussão do ‘consensus fidelium’. Há a insistência em que o essencial 

e merecedor de debate na fé cristã é um corpo reduzido de verdade clara 

e prática17. 

  

Em todo caso, a hipótese que inspira este artigo pode ser testada a partir de uma releitura 

da Diatribe em que se investigue o uso do o conceito de concórdia, considerado uma das chaves 

para entender o procedimento erasmiano em duas frentes: (1) usando a concórdia como 

estratégia/método argumentativo, Erasmo busca construir dialogicamente a verdade como 

                                                 
15 ROTERDÃ, E. op. cit. 2014. p. 154. 
16 “No entanto, de bom grado eu persuadiria o homem comum de que, nesse tipo de discussão, é melhor não forçar 

contendas que provavelmente causarão dano à concórdia cristã mais do que farão avançar a verdadeira religião” 

ROTERDÃ, E. op. cit. 2014, p. 65. 
17 RUPP, E.G. Introdução. In: ROTERDÃ, E. op. Cit. 2014, p. 23. 
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sendo resultado de uma humana negociação (função heurística); e (2) adotando a concórdia 

como projeto político e religioso, na apresentação de uma reforma institucional da Respublica 

Christiana (função programática). 

 O gênero escolhido por Erasmo para compor seu texto é caracterizado no título de forma 

ambígua como διατριβή (Diatribe) ou collatio (Discruso). A διατριβή, do grego “ocupação” ou 

“conversação”, tem um percurso bastante obscuro. Esse gênero retórico, dedicado a fazer mais 

viva a exposição através do recurso a um interlocutor fictício, remonta à diatribe cínico-estoica. 

Seu objetivo era ser um discurso de propaganda e pregação, através do qual os filósofos 

tentavam converter o público das praças às suas ideias. 

Violentamente anticonformistas e provocadores, eles interpelavam o 

público com expressões agressivas e cortantes, confrontando-se contra 

os vícios, os preconceitos, as paixões, e recorrendo também, com o 

intuito de golpear e de provocar o auditório, a uma linguagem 

realisticamente crua e trivial18. 

 

 Característica dessa produção propagandística era a predileção pela exploração dos 

problemas através dos aspectos morais, refutando a lógica e a física, consideradas supérfluas. 

Os problemas morais serviam mais prontamente para acercar concretamente questões da vida 

prática e cotidiana, abordadas em tom polêmico. Para tanto, a ironia e o sarcasmo se 

constituíram como recursos inevitáveis, assim como o uso de “anedotas, chistes, respostas 

memoráveis e motes de filósofos ilustres, máximas, provérbios e fábulas”19. No caso de 

Erasmo, o repertório por excelência dessas pequenas histórias havia sido recolhido e publicado 

alguns anos antes em suas Adágia. 

 O gênero diatribe, precursor da sátira romana na ridicularização do dogmatismo 

filosófico, é particularmente marcado pelo emprego de um “interlocutor imaginário 

(introduzido na segunda ou na terceira pessoa com formulas do tipo: ‘alguém disse’, ‘alguém 

poderá dizer’, ‘tu disseste’ etc) que o filósofo apresentava como porta-voz da opinião comum, 

ou seja, das ideias errôneas que ele confutava e recusava”20. Essa atitude é frequente em Sêneca, 

que retomou problemas morais e filosóficos dentro de uma forma atenuada da diatribe, mais 

polida e permeada de sutilezas retóricas, ainda que sempre inextricavelmente dialógica. 

Esse gênero retórico parece ter sido escolhido para melhor permitir uma reorganização 

do problema do livre-arbítrio. Erasmo, sempre pressionado entre sua afirmação de neutralidade 

                                                 
18 GARBARINO, G. Letteratura latina. Excursus sui generi letterari. s.l.: Paravia, 1991, p. 117 (Tradução nossa). 
19 Idem. 
20 Ibidem, pp. 117-118. 
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e seu comprometimento com a Igreja Romana, precisa convencer que não está a serviço de 

ninguém, a não ser da verdade. Ao mesmo tempo, precisa corresponder, ao menos em parte, às 

expectativas de seus influentes protetores, que demandavam dele uma defesa contundente da 

autoridade e dos interesses do pontífice romano21. 

 A estratégia escolhida para manter esse delicado jogo em tom apaziguador foi não 

adereçar o livro a Lutero diretamente, citando-o sempre na terceira pessoa. Erasmo reserva aos 

“partidários de Lutero”, ditos mais radicais e sediciosos que o mestre, o papel “interlocutores 

imaginários”, introduzidos na segunda ou na terceira pessoa, mas cujas críticas e objeções são 

frequentemente antecipadas e retorquidas ao longo do tratado. Desse modo, o humanista tenta 

convencer o leitor de que não tomou da pena por discordar radicalmente das ideias de Lutero, 

e sim por divergir da radicalidade e do método de atuação de seu grupo – a ruptura com a Igreja 

de Roma. 

Alguns indícios dessa estratégia devem ser destacados. A primeira edição da Diatribe, 

impressa em Basiléia, não trazia dedicatória alguma, nem índice ou frontispício, salvo o 

emblema da prensa de Froben22. Isso permitia a Erasmo sustentar seu papel auto-atribuído de 

neutralidade, moderação e mediação entre os dois lados do conflito que se acirrava. Contudo, 

ele também precisa se diferenciar daqueles que negavam cabalmente a autoridade papal. Por 

isso, após retomar o Debate de Leipzig e a Assertio omnium articulorum de Lutero como 

precursores da obra, afirma que o motivo que o levou a escrever foi que “pareceu bem a meus 

amigos que eu fizesse uma tentativa de deixar mais clara a verdade como resultado de nosso 

pequeno conflito”23. Esse é um argumento político, mas também teológico, através do qual o 

humanista sinaliza respeitar as autoridades eclesiásticas. 

Em todo caso, o pressuposto geral é construído nos seguintes termos:  

Sei que nesse ponto haverá quem imediatamente tapará os ouvidos, 

exclamando: "Os rios estão correndo morro acima" - Erasmo ousaria 

atacar Lutero, como a mosca um elefante? Para tranquilizá-los, 

permitam-me pedir apenas um momento de silêncio, pois não preciso 

dizer à guisa de prefácio nada mais do que aquilo que é fato, a saber, 

que nunca jurei lealdade às palavras de Lutero. Sendo assim, não deve 

parecer inconveniente a ninguém se em algum ponto eu diferir 

publicamente dele, assim como um homem seguramente pode divergir 

                                                 
21 A relação ambígua de Erasmo com a hierarquia pontifícia pôde ser reconstruída a partir de seus biógrafos, em 

especial as obras de Bainton, Halkin e Bataillon. Cf. BAITON, R. op. cit.; HALKIN, L. op. cit.; e BATAILLON, 

M. Erasmo y España : estudios sobre la historia espiritual del siglo xvi. Cidade do México: Fondo de Cultura 

Económica, 1950, 2 vol. 
22 A digitalização da primeira edição, em latim, pode ser encontrada em 

http://erasmus.cyltr.nl//pdf/428/EOL428_001.pdf. Acesso: 10/07/2017. 
23 ROTERDÃ, E. op. cit. 2004, p. 61 Grifo nosso. 

http://erasmus.cyltr.nl/pdf/428/EOL428_001.pdf
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de outro homem, nem deveria parece uma ofensa criminosa questionar 

qualquer de suas doutrinas, muito menos quando alguém se empenha 

numa disputa moderada com ele com o propósito de trazer à tona a 

verdade. 

Estou certo de que o próprio Lutero não se indignaria com alguém que 

toma o ensejo de divergir dele, visto que ele permite a si mesmo 

questionar os decretos, não só de todos os doutores da Igreja, mas 

também de todas as escolas, de todos os concílios e papas; e, visto que 

ele reconhece isso franca e abertamente, seus amigos não devem 

considerar-me fraudulento se eu seguir seu exemplo24. 

 

De uma só vez, Erasmo se esforça por esvaziar a intenção profética de Lutero – pois o 

debate se dá entre meros homens – e estabelecer o pressuposto de que deve ser permitido aos 

homens divergir e argumentar, desde que de forma moderada. A livre investigação, afinal, 

combinaria mais com os cristãos que as reprimendas25. 

Tamanha insistência numa atitude moderada não passa despercebida. Erasmo se 

encontrava, nas primeiras décadas do século XVI, em uma posição delicada, sob alvo de 

suspeitas e acusações intensas, vindas de seus apoiadores católicos. Nesse contexto, a 

moderação parece ser um modo inteligente de suavizar a corrosividade e a heterodoxia das 

ideias de Erasmo, compatibilizando-as com a autoridade eclesiástica através do diapasão da 

suavitas e da mansuetudo. Isso não significa que o humanista tenha descartado a autoridade do 

consenso e da tradição eclesiástica em nome da defesa da dissidência. No entanto, ele está 

convencido que católicos e reformados incorriam em erros graves, que poderiam ser 

remediados por métodos menos radicais: 

Uma das partes extraiu um lucro considerável das confissões e 

satisfações, com as quais sobrecarregaram prodigiosamente as 

consciências das pessoas, e do mesmo modo do purgatório em relação 

ao qual asseveraram certos paradoxos. Esse erro foi corrigido pela outra 

parte, dizendo que a confissão é uma invenção de Satanás; os mais 

moderados dentre eles dizem que a confissão não é compulsória e que 

não há necessidade de satisfação pelos pecados, visto que Cristo pagou 

a punição por todos os pecados; e, por fim, dizem que não existe 

purgatório. Um dos lados chega a professar que os ordenamentos dados 

pelos priores menores são obrigatórios sob pena do fogo do inferno, não 

hesitando em prometer a vida eterna a quem obedecer. O partido oposto 

contradiz essa extravagância dizendo que todos os decretos de papas, 

concílios, bispos são heréticos e anticristãos. Assim, um dos partidos 

ampliou o poder do pontífice para além de todos os limites (‘panu 

kyperbolikos’), o outro fala dele abertamente em termos que eu não 

ousaria repetir.  

                                                 
24 Idem, pp. 61-62. 
25 Nas palavras de Erasmo: “Assim, investiguemos o tema sem fazer recriminações, porque isso combina melhor 

com homens cristãos e porque, dessa maneira, a verdade que tantas vezes se perde no meio de tanta altercação 

talvez seja mais seguramente percebida”. Ibidem, p. 62-63. 
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(...) É do conflito dessas visões exageradas que se originaram os trovões 

e relâmpagos que atualmente sacodem o mundo. E se cada um dos 

partidos continuar a defender encarniçadamente seus próprios exageros, 

antevejo a chegada de uma batalha como a que houve entre Aquiles e 

Heitor, que, visto serem ambos igualmente implacáveis, só poderiam 

ser separados pela morte. Costuma-se dizer que o único modo de 

endireitar uma vara torta é curvá-la na direção oposta: isso pode dar 

certo na correção de questões morais, mas não sei se é tolerável em 

matéria doutrinária. 26 

Erasmo dá a entender que justamente a histórica falta de consenso acerca de 

determinadas questões doutrinárias provam, de um lado, que sua dificuldade impõe uma atitude 

de pesquisa aberta e infindável, de caráter heurístico e provisório; e, de outro, que o 

conhecimento dessas questões, entre as quais o livre arbítrio é um ótimo exemplo, não é 

essencial para a vida ética e correta do cristão.  

 Essa foi uma oportunidade para que Erasmo desenvolvesse sua concepção de 

fundamenta e adiaphora na Diatribe. Os dogmas essenciais e não-essenciais foram 

caracterizados da seguinte maneira: 

[...] nem deveríamos por meio de curiosidade irreverente precipitar-nos 

dentro das coisas que são ocultas, para não dizer supérfluas: se Deus 

tem presciência de algo contingentemente; se nossa vontade realiza 

algo em coisas pertencentes à salvação eterna; se ela simplesmente 

sofre a ação da graça; se fazemos o que fazemos, seja algo bom ou algo 

ruim, por necessidade ou antes permitimos que seja feito a nós. E há 

certas coisas que Deus quer que ignoremos completamente - tais como 

a hora da morte e o Dia do Juízo: ‘Não vos compete conhecer tempos 

ou épocas que o Pai fixou mediante sua própria autoridade’ (Atos 

1<.7>); e Marcos (13<.32>): ‘Porém, a respeito daquele dia ou daquela 

hora ninguém sabe, nem os anjos no céu nem o Filho, senão somente o 

Pai’. Há algumas coisas que Deus quer que contemplemos na medida 

em que o veneramos em silêncio místico; e, além disso, há muitas 

passagens nos volumes sagrados sobre as quais muitos comentaristas 

fizeram conjecturas, mas nenhum deles aclarou sua obscuridade de 

maneira definitiva: como, por exemplo, a distinção entre as pessoas 

divinas, a conjunção da natureza divina com a natureza humana em 

Cristo, o pecado imperdoável; contudo há outras coisas que Deus quer 

estejam tão evidentes quanto possível, a saber, os preceitos do bem 

viver. Trata-se da Palavra de Deus que não precisa ser adquirida no céu 

mais elevado nem em terras distantes além-mar, mas que está ao 

alcance da mão, na nossa boca e em nosso coração. Essas verdades 

devem ser aprendidas por todos, mas o restante delas é mais 

propriamente da alçada de Deus e a atitude mais piedosa é venerá-las 

apesar de desconhecê-las do que discuti-las apesar de serem 

insolúveis.27 

 

                                                 
26 Ibidem, pp. 150-151. 
27 Ibidem, pp. 66-67. 
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Não é preciso ir longe para perceber que a admoestação pelo abandono da tentativa de 

conhecimento das coisas não-essenciais não impediu Erasmo de explorar o livre arbítrio 

humano. Nesse sentido, o humanista estabeleceu uma divisão clara entre os dogmas que, 

segundo ele, cujo conhecimento seria impossível, “pois Deus quer que ignoremos 

completamente”; os que são passíveis de conhecimento, ainda que ocultos e supérfluos, mais 

adequadas à contemplação mística; e os que seriam evidentes, por terem sido expressas por 

Cristo e serem necessárias para o bem viver. 

A partir dessa divisão é, possível mapear o tratamento dado por Erasmo aos artigos de 

fé basilares para a cristandade. Esse grupo de dogmas seriam o núcleo indiscutível da fé, bem 

como o núcleo consensual da concordia cristã. Indivíduo algum poderia transgredir sem colocar 

em risco a própria coletividade, podendo ser, portanto, perseguido. Os fundamenta foram 

privilegiados por Erasmo na constituição de sua Philosophia Christi, cuja característica 

essencial é a orientação da vida ética e da boa convivência entre os cristãos no mundo a partir 

da aprendizagem ensejada pela vida e elos ensinamentos de Cristo. Erasmo não vê motivo que 

impeça católicos e reformados de aceitarem consensualmente essas verdades da fé. 

Ao grupo das coisas ocultas ou supérfluas, mas não proibidas ao conhecimento humano, 

Erasmo destina outro tratamento. Ele afirma ser incapaz de causar conflitos a respeito de coisas 

triviais. Não se deve esquecer que mesmo o problema de definir a proveniência, divina ou não, 

da primazia do bispo de Roma foi entendida nessa categoria. Nesse sentido, ele pergunta “que 

proveito tivemos até agora dessas laboriosas investigações, a não ser que com a perda da 

harmonia amamos menos uns aos outros enquanto buscamos ser mais sábios do que 

precisamos”28. 

Ao invés de aceitar que Erasmo abre mão cabalmente da pesquisa a respeito dos artigos 

obscuros das Escrituras e da fé cristã, a chave de leitura da concórdia leva a crer que as balizas 

éticas e políticas dessa pesquisa são, por um lado, a preservação da harmonia, do consenso e da 

unidade cristãs29. Por outro lado, garantida a segurança desse núcleo duro da concordia da 

cristandade, Erasmo buscava liberar a investigação a respeito dos artigos não essenciais, na 

medida que seu procedimento mostra como entende a busca da verdade como uma humana 

negociação. Por consequência, não aceitava que heterodoxos e dissidentes fossem perseguidos 

sem incorrer em erros de fé – uma defesa que era extensível a Lutero, mas também tentava 

salvaguardar o próprio Erasmo 

                                                 
28 Ibidem, p. 68. 
29 Esses três conceitos não expressam tão bem o tipo de união proposta por Erasmo quanto a concordia. 
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Erasmo lutou pela criação dos meios que permitissem a execução de reformas 

institucionais e cerimoniais na Igreja Católica. Um desses meios foi a insistência na chave da 

moderação, da suavitas e da mansuetudo, entendida como estratégia para compatibilizar a 

radicalidade de suas ideias com públicos mais ou menos abertos às mudanças que propunha. É 

dizer que Erasmo era suspeito de heresia e acusado de luteranizante pelos católicos, ao mesmo 

tempo que era taxado de cético e hipócrita pelos luteranos que clamavam por sua entrada no 

campo da Reforma. A própria escolha do gênero diatribe se justifica pela série de 

procedimentos retóricos empregados por Erasmo para estabelecer a moderação necessária para 

manter abertas as vias de debate. Nesses termos, a concórdia tornava o projeto erasmiano de 

reforma eclesiástica e reunião da cristandade rompida exequível.  

As pretensões e projetos de Erasmo, contudo, não se sagraram vitoriosos. Seu prestígio 

e sua influência declinaram rapidamente perto do fim de sua vida; sua obra foi integralmente 

para o Índice com o papa Paulo IV e o concílio de Trento permitiu apenas edições expurgadas. 

Mas seu pensamento continuou influente entre correntes heterodoxos no campo católico e no 

luterano. Suas ideias permitem que os historiadores de hoje conheçam melhor as dinâmicas 

históricas da tolerância religiosa. Por isso, mais que nunca, o príncipe dos humanistas merece 

a atenção inesgotável de estudiosos e interessados em suas mensagens de paz e caridade; em 

seu raciocínio crítico e satírico; e em sua valorização da cultura clássica. 
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A MEDIAÇÃO E A DESINFORMAÇÃO NA QUESTÃO 

MATRIMONIAL DE D. SEBASTIÃO, REI DE PORTUGAL 

 

Fernanda Paixão Pissurno 
 

 Por mais crucial que tenha sido para a história diplomática europeia do século XIX, os 

detalhes políticos das negociações nupciais dos principais personagens do período são, com 

frequência, insuficientemente trabalhados mesmo em estudos mais específicos, quando não 

relegados ao pequeno espaço disponível para as notas de rodapé. Em poucos personagens isso 

é mais visível do que em D. Sebastião (1554-78), décimo sexto rei de Portugal e penúltimo 

monarca da dinastia de Avis. Sendo um dos últimos descendentes legítimos de sua Casa, 

conversas a respeito de seu casamento foram perseguidas desde tenra idade, estendendo-se até 

o seu desaparecimento e presumida morte na batalha de Alcácer-Quibir, em 1578. Mesmo que 

a ausência de núpcias por sua parte tenha sido, em última instância, a causa de extinção da 

dinastia de Avis, historiadores que abordaram a trajetória de vida do rei deram, em geral, pouca 

atenção à importante temática, mesmo tendo-se apreciável quantidade de fontes disponíveis a 

respeito. O fenômeno é especialmente notável nas biografias mais conhecidas do monarca.  Em 

seu clássico trabalho de 1935, Queiroz Velloso dedica exatamente um capítulo à problemática, 

dividindo irregularmente cerca de trinta páginas na discussão e análise das negociações para 

casar D. Sebastião com Margarida de Valois, Isabel de Áustria, Isabel de Espanha e 

Maximiliana de Baviera1. Em estudo mais recente, Maria Augusta Lima Cruz pouco faz para 

aprimorar a historiografia a respeito, embora lance luz sobre negociações efetuadas para casar 

D. Sebastião com Leonor de Médicis, a primogênita do grão-duque de Toscana2.  

 Ainda menos atenção é dada à influente participação do rei de Espanha, Felipe II (1527-

98), no desenrolar dos eventos. Pretendemos, neste sentido, começar a suprir tal falta em nossa 

dissertação a respeito das negociações matrimoniais de D. Sebastião3, uma vez que desde o 

início de nosso trabalho nas fontes a mediação e desinformação feita pelo monarca espanhol se 

mostraram questões fundamentais para melhor compreender as conversas nupciais como um 

                                                 
 Mestranda no PPGHIS/UFRJ. Bolsista do CNPq. 
1 VELLOSO, José Maria de Queiroz. D. Sebastião (1554-1578). Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1935. 

pp. 151-187. 
2 CRUZ, Maria Augusta Lima. D. Sebastião. Círculo de Leitores, 2012. pp. 258-259.  
3 Intitulada “O carrossel matrimonial de D. Sebastião: um estudo dos projetos nupciais do penúltimo rei da dinastia 

de Avis”. Defesa prevista para 2018. 
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todo. Tio materno do rei de Portugal por meio de sua irmã Joana, Felipe II exerceu influência 

política sobre o governo português desde a ascensão do sobrinho ao trono, em 1557, e era uma 

força a ter-se em consideração na política e na diplomacia dos Avis. Não seria diferente quando 

se iniciaram as primeiras negociações para casar o jovem D. Sebastião, ainda em 1559, com a 

princesa Margarida de França (1553-1615). Como uma aliança marital entre os reinos que 

cercavam territorialmente a Espanha não era interessante para Felipe II, este trabalharia 

incansavelmente com sua diplomacia para impedir tal união, apresentando como alternativa 

outra sobrinha sua, Isabel de Áustria (1554-92), filha de sua irmã Maria com o imperador 

Maximiliano II. Veremos brevemente tais eventos a seguir. 

 Em agosto de 1560, o embaixador francês em Portugal, Jean Nicot, relataria à corte dos 

Valois a reação que um retrato da princesa Margarida teria causado na corte dos Avis: 

 

O retrato de Madame agradou bastante todos desta corte; em geral, não é 

possível mais, de maneira que, até agora, a maior parte do assunto ainda não 

atingiu Vossa Majestade, por receio que esta vista o cause um grande ardor de 

desejo, como eles dizem e mostram ter4  

  

 Excluindo-se a linguagem lisonjeira costumeira em relação aos membros da 

aristocracia, é possível entrever no relato do embaixador Nicot a aprovação de parcela 

considerável da corte portuguesa quanto a um casamento em França; podemos até mesmo 

interpretar a dita reação pessoal do próprio D. Sebastião como símbolo disto. Em paralelo, 

porém, a diplomacia espanhola já procurava enfraquecer negociações neste sentido. Em 

dezembro de 1559, o mesmo Nicot já relatara a contrariedade dos diplomatas espanhóis em 

Lisboa com a proposta francesa que D. Sebastião desposasse a princesa Margarida. Esperara-

se inclusive a vinda de mais emissários de Felipe II com a missão explícita de bloquear este 

casamento, missão que ao final acabou não se concretizando naquele momento5.  

Desde então, ainda de acordo com o embaixador francês, o rei espanhol – juntamente 

com sua tia, D. Catarina de Áustria, regente de Portugal como avó de D. Sebastião e viúva de 

                                                 
4 FALGAIROLLE, Edmond. “A la Reine, 14 Août 1561”. In: Jean Nicot  – Ambassadeur de France en Portugal 

au XVIe siècle. Paris: Augustin Challamel Editeur, 1897. pp. 67-68. No original: “Le portraict de Madame a 

tellement contenté tous ceule de ceste court en general qu’il nest possible de plus, de sorte que ceule qui cy devant 

mont parle de l’affaire dont jay souvent escript a votre Majesté, ont receu de cestes veu une plus grande ardeur du 

désir quils disent et monstrent avoir.” 
5 SANTARÉM, Visconde de (org). “An. 1559 – Nov. 5”. In: Quadro elementar das relações politicas e 

diplomáticas de Portugal com as diversas potencias do mundo, desde o principio da monarchia portuguesa até 

aos nossos dias. t. III. Paris: Officina Typographica de Fain e Thunot, 1843. pp. 373-378. 
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D. João III – planejava casar o sobrinho como uma futura filha nascida de seu terceiro 

casamento com a princesa Isabel de França6. A não materialização de tais meninas, porém, 

pausou tais planos, que passaram a se limitar basicamente a procurar bloquear as negociações 

diplomáticas franco-portuguesas a respeito do planejado matrimônio. Em 1561, contudo, a 

diplomacia espanhola começaria a se aproveitar do desgaste diplomático provocado por ataques 

corsários franceses às praças portuguesas para promover, na ausência de uma infanta espanhola 

propriamente dita, a arquiduquesa Isabel de Áustria como a futura rainha de D. Sebastião. 

Em carta do início de 1562 dirigida ao seu embaixador imperial, o conde de Luna, Felipe 

II informa que um emissário especial, Luis Venegas, já tivera uma audiência com o conselho 

real português para tratar do casamento entre D. Sebastião e Isabel de Áustria, a qual ele deveria 

reportar aos pais de Isabel. De acordo com que o rei espanhol soubera de Venegas, a rainha D. 

Catarina de Áustria e os demais do conselho 

 

 tomaram a proposta com demonstração de contentamento, mas não 

quiseram se decidir ou de prender; mas deram a entender que uma das coisas 

que mais os poderia atrair e inclinar a esse respeito seria criar a infanta (Isabel 

de Áustria) aqui, majoritariamente em companhia da princesa (Joana, mãe de 

D. Sebastião), minha irmã; e assim será bom que você (conde de Luna), 

dizendo-lhes o que se passou, encaminhe para que a enviem com os príncipes 

(Rodolfo e Ernesto, irmãos de Isabel), pois aqui os criarão muito bem, e 

estando aqui haverá melhores perspectivas7 

  

Podemos ver aqui uma interessante demonstração de uma das facetas do fenômeno da 

desinformação diplomática que nos referimos no título: por meio de sua auto concedida 

mediação entre Portugal e o Império como “chefe de família” Habsburgo8, Felipe II pôde passar 

para os pais de Isabel um consenso em torno de um casamento imperial que, ao examinar-se 

um contexto mais amplo, vê-se que não realmente existia na corte portuguesa. Tanto é o caso 

que Felipe II aproveitou-se de um pedido que provavelmente partiu da regente D. Catarina para 

sugerir que a arquiduquesa Isabel passasse em breve a receber sua criação em Espanha com a 

                                                 
6 Idem, p. 377. 
7 PIDAL, Marqués de; SALVÁ, Miguel (org). “Capítulos de minuta de carta de S.M. al conde de Luna, fecha em 

Madrid á 28 de janero de 1562”. In: Coleccion de documentos inéditos para la historia de España. t. XXVI. 

Madrid: Imprenta de la Viuda de Calero, 1855. pp. 429-430. No original: “tomaron la propuesta com demostracion 

de contentamiento, pero no se quisieron resolver ni quedar prendados; pero bien dieron á entender que uma de las 

cosas que mas los podria atraer é inclinar á ello seria criar la Infanta acá y mayormente em compañia de la Princesa, 

mi hermana; y así será bien que vos, habiéndo les dicho que em esto passa, encaminheis que la envien com esos 

Príncipes pues acá se criará tan bien, y estando cerca habrá mejor ocasion”. 
8 Devemos a acertada expressão a Queiroz Velloso, que as citou várias vezes na sua já mencionada biografia. 
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mãe de D. Sebastião, uma vez que assim haveria “melhores perspectivas” – ou seja, melhores 

chances para que o casamento realmente viesse a se concretizar. 

No final do ano, as mesmas Cortes que viram a regência passar de D. Catarina de Áustria 

para o tio-avô de D. Sebastião, o cardeal infante D. Henrique, também procurariam impor um 

distanciamento das influências espanholas da educação de D. Sebastião, ao mesmo tempo em 

que sugeriam uma aproximação política em relação aos franceses: de acordo com a intenção 

exposta, o rei de Portugal deveria se vestir, comer, cavalgar e falar à portuguesa, contraindo 

casamento no devido tempo com uma francesa9 - ou seja, a princesa Margarida de França, muito 

embora a regente Catarina de Médicis agora procurasse ligar os Valois ao Império ao negociar 

um casamento da filha com o herdeiro de Maximiliano, o príncipe Rodolfo10. Do ponto de vista 

de Felipe II, as determinações das Cortes não alterariam seus planos nupciais para os sobrinhos. 

O embaixador francês em Espanha, Jean d’Hébrard de Saint-Sulpice, até mesmo informaria à 

Catarina de Médicis que o casamento entre D. Sebastião e Isabel de Áustria era visto como 

estando praticamente concluído11. 

O casamento imperial planejado por Catarina de Médicis, contudo, desagradaria a Felipe 

II, que não desejava que os Habsburgos do Império tivessem uma aliança nupcial com os 

vizinhos – e antigos rivais – Valois da França, e tomaria providências para evitar isso, com 

eventuais consequências afetando diretamente as planejadas núpcias entre D. Sebastião e Isabel 

de Áustria. Após uma série de atrasos diplomáticos, ocorreria em junho de 1565 um encontro 

entre o general de maior confiança do rei espanhol, o duque de Alba, e a própria Catarina de 

Médicis na cidade francesa de Bayonne. Durante as conversas, o general passou com bastante 

eficiência os desejos de seu senhor ausente: a regente francesa deveria lutar contra a crescente 

heresia protestante em seu reino e suspender os éditos de pacificação por ela engendrados, ou 

então o reino espanhol iria às armas contra tal ameaça em suas fronteiras. Até que isso fosse 

resolvido, negociações para novos matrimônios envolvendo membros da Casa Valois e da Casa 

Habsburgo estariam suspensas por tempo indeterminado12.  

Dizer que já então Felipe II, conhecedor dos meandros da complicada política religiosa 

da Coroa francesa como principal aliado estrangeiro da facção católica que se opunha à política 

                                                 
9 CRUZ, Maria Augusta Lima, 2012, op. cit, p. 107. 
10 MAMEDE, Conde de São. Don Sébastien et Philippe II. Exposé des negociations entamées em vue du mariage 

du Roi de Portugal avec Marguerite de Valois. Paris: A. Durand et Pedone Lauriel Editeurs, 1884. p. 26. 
11 SANTARÉM, Visconde de (org.). “An. 1563 - Outubro 11”. 1843, op. cit, pp. 384-385. 
12 FRIEDA, Leonie. Catherine de Medici – Renaissance Queen of France. United States of America: Harper 

Perennial, 2005, pp. 190-193. 
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moderada de Catarina de Médicis13, planejava que a regente fracassasse em atender tais 

requerimentos para poder justificadamente bloquear um casamento Habsburgo para a princesa 

Margarida, talvez seja levar a especulação longe demais. Entretanto, o que parece inegável do 

ponto de vista documental foi o cuidadoso trabalho efetuado pelo rei, juntamente com a 

diplomacia espanhola, para convencer o imperador Maximiliano II a estabelecer tão duras 

condições político-territoriais para que um casamento entre o príncipe Rodolfo e a princesa 

Margarida ocorresse que os franceses não tiveram como aceitá-las, desistindo do dito 

matrimônio14.  

 Neste panorama, Catarina de Médicis voltaria a procurar casar a princesa Margarida 

com D. Sebastião, tentando fazer – em vão – com que o papa Pio V apoiasse seu projeto. 

Entretanto, como o pontífice indicaria em audiência com o embaixador português em Roma, 

Fernando de Menezes, ele não considerava adequado um matrimônio de D. Sebastião com uma 

princesa oriunda de um reino tão doente em questões religiosas; ele julgava, assim, mais 

apropriado que o rei de Portugal se casasse com a arquiduquesa Isabel, e escreveria breves 

papais neste sentido para D. Sebastião e para a rainha D. Catarina de Áustria15. Embora agora 

o casamento austríaco defendido por Felipe II de Espanha para seu sobrinho ganhasse força 

com tal explícito apoio por parte do pontífice, Catarina de Médicis veria uma nova chance após 

ataques corsários franceses na ilha da Madeira, colônia portuguesa localizada no Oceano 

Atlântico; quando o embaixador português em França, João Pereira d’Antas, pediu as devidas 

reparações, Catarina de Médicis mostrou-se disposta a aceder a tais pedidos mediante o 

casamento de Margarida com o rei de Portugal, num acordo que seria favorecido pelo próprio 

D. Sebastião e parte do conselho real16. Ao tomar conhecimento disso, o rei de Espanha enviaria 

um emissário emergencial, Francisco Pereira, à corte portuguesa, com o expresso objetivo de 

convencer D. Sebastião a manter-se no compromisso nupcial austríaco.  

 O emissário seria bem-sucedido, e, durante o ano de 1567, Felipe II procuraria 

convencer o pai de Isabel de Áustria, o imperador Maximiliano II, a se comprometer 

                                                 
13 Idem, p. 155. 
14 PIDAL, Marqués de; SALVÁ, Miguel (org.). “Copia de relacion sumaria de lo que se ha tratado com el 

Emperador y con el Rey de Portugal sobre su casamiento com  la Infante Isabel”. In: Documentos inéditos para la 

historia de España. t. XXVIII. Madrid: Imprenta de la Viuda de Calero, 1856. pp. 427-429. 
15 SANTARÉM, Visconde de; LEAL, José da Silva Mendes. . “An. 1566 –Set. 16” e “An. 1566 –Set. 15”. In: 

Quadro elementar das relações politicas e diplomáticas de Portugal com as diversas potencias do mundo, desde 

o principio da monarchia portuguesa até aos nossos dias, continuado e dirigido pelo sócio da Academia Real das 

Sciencias de Lisboa. t. XIII. Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias, 1876. pp. 574-575. 
16 CRUZ, fr. Bernardo da. Chronica d’El-Rei D. Sebastião. Volume 1. Lisboa: Bibliotheca de Classicos 

Portuguezes, 1903. pp. 41-42; MAMEDE, Conde de São, 1884, op. cit, p. 29. 
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definitivamente com um casamento português para sua filha e arranjar um bom dote para ela17, 

além de continuar a impedir que Maximiliano aceitasse casar uma de suas duas filhas com o rei 

de França, como, aliás, já o fazia há alguns anos. Ainda no contexto das negociações franco-

imperiais ocorridas em 1565, por exemplo, Felipe II argumentaria por meio de seu embaixador 

imperial, Chantonnay, que por 

 

larga experiência, Sua Majestade conhecera o pouco fundamento que poderia 

ter em confiar na França. Os franceses nunca procuravam coisa alguma para 

beneficiar outros, exceto para seus desejos e desígnios particulares18 

 

  Em adição, ele procuraria afastar o perigo de quaisquer novas iniciativas maritais de 

França em Portugal por meio de uma cuidadosa vigilância de seu embaixador na corte, Afonso 

de Tobar19, além de utilizar-se de emissários especiais em determinadas ocasiões. Em uma 

delas, ocorrida em maio de 1567, o emissário em questão - Fernando Carrillo de Mendonza - 

deveria assegurar ao rei de Portugal que um enviado já fora despachado para o Império a fim 

de concluir seu casamento com Isabel de Áustria. Carrillo também deveria deixar evidente o 

quanto Felipe II desejava ver concluído tal matrimônio, que ele julgava que traria satisfação a 

todos, e para tal selecionara o emissário que saberia negociar com a prudência necessária. Para 

que tudo fosse concluído da melhor forma, porém, Felipe II pede por meio de seu diplomata 

que 

 

muito encarecidamente que não escutem nem deem ouvidos às conversas e 

negociações da parte dos franceses se estes o propuserem, pois veem os 

grandes inconvenientes que poderiam se suceder disto e a pouca segurança 

que sua maneira de proceder pode ter, pois não pretendem para este casamento 

outro fim senão para termos todo o dano com menos estorvo por parte deles, 

como dão bem a entender suas ações20 

                                                 
17 PIDAL, Marqués de; SALVÁ, Miguel (org.). “Copia de minuta de instruccion de lo que vos Luis Venegas de 

Figueroa, nuestro aposentador mayor, habeis de negociar y tratar con el Emperador mi hermano donde al presente 

os enviamos.”. 1856, op. cit, pp. 438-441. 
18 PIDAL, Marqués de; SALVÁ, Miguel (org). “Carta descifrada del embajador Chantone á S.M., fecha em Viena 

á ultimo de marzo 1565.” 1855, op.cit, pp. 523-526.  No original: “no aceptó ni desechó lo que yo le decia de 

Portugal, lo cual yo le encarecí mucho, exhortándole á que por su parte mira se que la casa de V.M., la suya y la 

de Portugal, por el mucho deudo que habia entrellas, debian tener se por una y procurar de atar y entrechar se mas 

aun de toda la cristiandad; y que S.M. por larga experiencia podia haber conoscido el poco fundamento que se 

puede hacer em tomar confianza de la parte de Francia; y que los franceses nunca procurar cosa ninguma para 

aprovechar á otros, sino para sus deseos y designios particulares.” 
19 Idem. “Carta original de D. Alonso de Tobar á S.M., fecha en Lisboa á 6 de hebrero de 1567.”, pp. 456-457. 
20 Idem. “Copia de carta de S.M. á D. Hernando Carrillo de Mendonza. Del Escurial á 24 de mayo de 1567”, pp. 

458-459. No original: “muy encarescidamente que no escuchen ni den oidos á las pláticas y negociociones que de 

parte de franceses se les han propuesto, pues véen los grandes inconvenientes que podrian suceder desto y la poca 

seguridad que de su manera de proceder se puede tener, pues no pretenden este casamiento para outro fin sino para 

hacernos com menos estorbo todo el daño que pudieren como lo dan bien á entender sus acciones.”. 
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 Vemos nestes dois últimos trechos de correspondências outra versão da desinformação 

utilizada pro Felipe II: o suposto perigo de se ter os traiçoeiros franceses como aliados. De fato, 

o rei espanhol procurou neste período prejudicar a reputação dos franceses sempre que possível 

em correspondências destinadas ao Império e a Portugal, apontando em diversas e repetitivas 

instâncias sua falsidade e interesses escusos. O mais notável disso é perceber como todo este 

discurso do “chefe de família” Habsburgo foi súbita e definitivamente abandonado quando, em 

1568, surgiu a necessidade de alterar por completo todo o arranjo feito nos anos anteriores, 

quando num intervalo de poucas semanas morreram tanto a rainha Isabel de França, terceira 

esposa de Felipe II, quanto seu filho Carlos, príncipe de Astúrias e único herdeiro homem do 

trono. 

 A morte da rainha, ocorrida em outubro de 1568, colocou Felipe II quase que 

imediatamente em situação delicada. Uma vez que esse falecimento ameaçava a paz franco-

espanhola conquistada anos antes com o tratado de Cateau-Cambrésis, a diplomacia dos Valois 

ofereceu ao rei espanhol uma nova princesa francesa como esposa na forma da irmã mais nova 

de Isabel, Margarida. Alegando motivos religiosos, Felipe II recusaria, muito embora isso não 

tivesse sido um problema anos antes quando, após a morte de sua segunda esposa, Maria I de 

Inglaterra, ele tentou casar-se menos de um mês depois com a meia-irmã e sucessora daquela, 

Elizabeth I21. Desta maneira, julgamos que estritos motivos políticos tenham motivado sua 

decisão em não voltar a ligar seus domínios a um reino com situação econômico-religiosa em 

franca deterioração22, assim como procurar impedir que Maximiliano II o fizesse ao casar a 

antiga prometida do príncipe de Astúrias, Ana de Áustria, com o rei francês Carlos IX, como a 

diplomacia francesa rapidamente propôs. Sem querer deteriorar as relações franco-espanholas 

após sua recusa peremptória em casar-se com Margarida, contudo, Felipe II engendrou um 

plano que agradaria a todas as partes envolvidas: ele mesmo se casaria com Ana de Áustria, 

Carlos IX se uniria à Isabel de Áustria e D. Sebastião se casaria com Margarida de França. 

 Como a última tratava-se exatamente da mesma união que Felipe II combatera por anos 

a fio, o rei espanhol foi obrigado a alterar todo o seu raciocínio anterior em novas cartas à sua 

tia Catarina de Áustria, onde procurava justificar o motivo pelo qual dera a noiva de D. 

Sebastião ao rei francês – uma vez que em nenhum momento tivera permissão para tal. Nas 

                                                 
21 PARKER, Geoffrey. Imprudent King – A New Life of Philip II. United States of America: Yale University 

Press, 2014, p. 124. 
22 FRIEDA, Leonie, 2005, op. cit, pp. 208-211. 
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correspondências desta fase podemos ver os maiores exemplos da desinformação de Felipe II, 

que aqui tomaram outra forma: a defesa da honra e da autoridade de seu sobrinho. Uma das 

primeiras coisas que o rei espanhol teve que justificar foi exatamente sua recusa em casar-se 

com Margarida de França, o que teria resolvido inteiramente a complicação. Argumentou o 

monarca que teria 

 

muitos escrúpulos em casar com duas irmãs, e em nenhuma maneira poderia 

assegurar nem aquietar minha consciência nem aceitar tal coisa. Desta 

mudança em relação à princesa Ana veio a possibilidade ou de excluir o rei da 

França destes matrimônios ou fazer também uma mudança no tratado da 

princesa Isabel para poder satisfazê-lo23 

 

 Já observamos nosso ceticismo com os ditos motivos religiosos de Felipe II, então não 

retornaremos a este assunto. Devemos observar, porém, a conveniente preocupação do rei com 

a satisfação do rei de França, questão que jamais viera à tona nas trocas diplomáticas dos anos 

anteriores, e que parece ser utilizada para justificar mudanças que, em essência, apenas 

prejudicavam D. Sebastião. Em outra carta à D. Catarina, Felipe II aprimorou a argumentação, 

passando a invocar atributos dignos dos soberanos para assentar sua decisão quanto aos 

matrimônios. Escreve ele que 

 

atribuir à prudência e à virtude um ponto de autoridade, que nos príncipes 

verdadeiramente consiste em fazer aquilo que lhes convém, segundo o estado 

e a disposição das coisas. Com isso, deve-se justamente considerar que o rei 

meu sobrinho e o rei de França estão em diferentes casos, não ficando o de 

França (excluído destes matrimônios) com algum que lhe convenha. Não é 

assim a respeito do rei meu sobrinho, pois ele tem o de Madame Margarida, 

que o vêm tanto em conta24      

 

 Os motivos religiosos da primeira justificativa de Felipe II são, então, sutilmente 

alterados para a razão de Estado que todo príncipe deveria ter em mente, de forma que não era 

                                                 
23 PIDAL, Marqués de; SALVÁ, Miguel (org.). “Copia de carta de S.M. á la Reina de Portugal, fecha em Madrid 

á ultimo de hebrero de 1569.”, 1856, op.cit, p. 492. No original: “tengo yo por tan escrupuloso el casar con dos 

hermanas, que en ninguna manera podria asegurar ni aquietar mi consciencia ni concurrir em tal cosa. Desta 

mudanza em lo de la Princesa Ana viene el negocio á reducir se á términos que ó ha de quedar del todo excluso el 

Rey de Francia destos matrimonios, ó se ha de hacer tambien mudanza em lo tratado de la Princesa Isabel para le 

poder satisfacer (...)” 
24 Idem. “Copia de carta de S.M. á la Reina de Portugal, fecha em Madrid á ultimo de hebrero de 1569.”, p. 497. 

No original: “atribuir á prudencia y virtud que no hacer se punto de auctoridad, que em los Príncipes 

verdaderamente consiste em hacer aquello que les conviene, segun el estado y disposicion de las cosas, y débese 

com esto justamente considerar que el Rey mi sobrinho y el de Francia están em diferente caso, no quedando al de 

Francia (excluido destos matrimonios) alguno que que le convenga, lo que no es así em lo que toca al Rey mi 

sobrinho, pues le queda el de Madama Margarita, que le viene tan á cuenta.”  
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apenas conveniente que D. Sebastião agora se casasse com Margarida, mas também necessário 

para que fosse preservado o equilíbrio europeu. E, de qualquer forma, como ele argumenta com 

D. Catarina, o casamento francês vem em conta para D. Sebastião. Não que isso tenha 

convencido a rainha viúva, que em uma resposta deixaria muito clara sua decepção com a forma 

de proceder do rei espanhol, indicando também o desgosto de D. Sebastião com os 

acontecimentos. Utilizando-se da devida etiqueta real, D. Catarina também exporia a hipócrita 

mudança no processo de raciocínio de Felipe ao lembrar que o matrimônio francês 

 

é aquele que Vossa Alteza reprovou , e tantas razões me deu e me escreveu, e 

tantas vezes mandou designar Dom Francisco Pereira à Sua Alteza para não 

deixá-lo aceitar. Sua Alteza, podendo fazer ao contrário, se persuadiu do que 

Vossa Alteza lhe mandou pedir, e do que a Senhora Princesa sua mãe o 

mandou dizer, e quis antes conformar sua vontade com a de Vossa Alteza que 

ir mais adiante naquela matéria, parecendo-lhe que devia o respeito a Vossa 

Alteza e à sua mãe. Isso seria razão que ele bem entendeu poder ceder esse 

casamento, vendo também que, se perdia mulher, cobrava a mulher a que 

Vossa Alteza dava o nome de filha sua25 

 

 Ao revelar as redes de influência e persuasão utilizadas por Felipe II para convencer D. 

Sebastião a abdicar de um casamento francês, D. Catarina também nos expõe o padrão de 

insistência utilizada pelos agentes do rei espanhol para convencer importantes membros das 

cortes portuguesa e imperial a cumprir os desígnios planejados por ele próprio. Entretanto, 

como os eventos mostraram para os portugueses, o monarca não se sentia preso a manter sua 

palavra frente aos compromissos acertados, mesmo que isso resultasse em desvantagem para 

uma das partes. Se não mesmo antes, esse panorama já era visível para a rainha D. Catarina em 

1569, como demonstram as cartas; contudo, ela e seu neto D. Sebastião optariam por manter 

boas relações com Espanha ao aceitar preliminarmente que este contraísse matrimônio com 

Margarida de França. Em breve, porém, o rei de Portugal manifestaria seu ressentimento em 

                                                 
25 PIDAL, Marqués de; SALVÁ, Miguel (org.). “Carta autógrafa de la Reina de Portugal á S.M., fecha en Almerin 

á 13 de marzo de 1569.”, 1856, op. cit, pp. 503-504. No original: “es aquel que V.A. reprobó, y en que tantas 

razones me dió y escribió, y tantas mandó apuntar á S.A. por don Francisco Pereira para no lo deber de aceitar, y 

S.A. podiendo dar muchas em contrario, así se persuadió de lo que V.A. em ello le mandó pedir y de lo que la 

señora Princesa su madre le mandó decir, que quiso antes conformar su voluntad con la de V.s Alt.s que pasar mas 

adelante en aquella matéria, pareciéndo le que debia mas al respecto que á V.A. y á su madre era razon que tuvie 

se en sus cosas que al bien que se entendia poder por ceder deste casamiento á ellas, viendo tambien que si perdia 

mujer, cobraba por mujer la que V.A. le daba con nombre de hija suya”. 
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relação ao tio ao recusar-se a enviar os devidos poderes para que Felipe II negociasse as 

núpcias26.  

 Mesmo que Felipe II agora tivesse o apoio de Pio V para convencer o sobrinho a casar-

se com a princesa Margarida, além da rainha D. Catarina e do cardeal infante D. Henrique, D. 

Sebastião já não estava sob regência e provava-se cada vez mais politicamente independente 

em suas ações. Pode-se ver isso na carta onde expressa sua recusa final para casar-se com 

Margarida, justificando-se com base em sua reputação e no interesse de seus vassalos27. A 

atitude do rei português causaria um grande desgosto em Carlos IX – que é interessantemente 

direcionado não a D. Sebastião, mas ao rei de Espanha. Em carta ao seu embaixador em 

Espanha, o barão de Fourquevaux, o monarca pergunta: 

Não foi a segurança que o Rei Católico me deu que meu casamento não se 

completaria até que o da minha irmã fosse feito da mesma maneira, fazendo-

o inteiramente como se fosse pai (de D. Sebastião)? E agora para remeteu os 

atrasos e a culpa destes para o rei de Portugal, seu sobrinho. Jamais pude crer, 

Monsieur de Fourquevaux, que as coisas se passariam desta forma28 

 

 Com suas palavras, o desiludido rei francês nos passa a impressão que considera que 

Felipe II fez falsas promessas e agora procura colocar a culpa no fracasso nas negociações em 

D. Sebastião, que como pudemos ver pela análise dos documentos teve pouca participação em 

tais conversas até a sua maioridade em 1568. Depois disso, a mediação e influência diplomática 

direta de Felipe II em muito diminuiria, dificultando instâncias para que fosse possível a 

aplicação das formas de desinformação que discutimos aqui. O rei espanhol passou a depender 

basicamente da intervenção de terceiros – principalmente o enviado papal Luís de Torres - para 

procurar convencer D. Sebastião a agir conforme seus interesses, mas não teria sucesso. Vendo 

a frieza portuguesa quanto à possibilidade de uma aliança, Catarina de Médicis começaria então 

a negociar um matrimônio não tão prestigioso, mas mais prático, para sua filha Margarida: o 

príncipe protestante Henrique de Bourbon, herdeiro de Navarra e filho de uma das principais 

líderes da causa protestante em França, Jeanne d’Albret. Os dois se casariam em agosto de 

                                                 
26 “Carta delRey D. Sebaftiaõ para ElRey de Caftella.”, cit. MACHADO, Diogo Barbosa. Memorias para a 

Historia de Portugal que comprehendem o governo delrey D. Sebastião. Lisboa: Oficina de Joseph António da 

Sylva, 1736-1751, t. III. p. 119. 
27 PIDAL, Marqués de; SALVÁ, Miguel (org.). “Carta autógrafa del Rey de Portugal á S.M: De Thomar á 26 de 

setiembre de 1569.” 1856, op. cit, pp. 551-552. 
28 DOUAIS, Marie-Jean-Célestin (org.). “A Monsieur de Fourquevaulx, chevallier de mon ordre, mon conseiller 

et ambassadeur en Espagne – Argentan, 18 juin 1570”. 1897, op. cit, p. 291. No original: “Est ce l’asseurance que 

le Roy Catholicque m’avoit donnée que mon mariaige ne se paracheveroit poinct que celluy de ma seur ne se feist 

par mesme moyen, se faisant fort de l’entiere et derniere execution comme pere? Et maintenant il en remect la 

longueur et la faulte sue ceulx qui sont à l’entour du Roy de Portugal, son nepveu. Je n’eusse jamais creu, Monsr 

de Fourquevaulx, que les choses em eussent passé de ceste façon.” 
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1572. A esta altura, outra antiga prometida de D. Sebastião, Isabel de Áustria, há muito contraíra 

núpcias com Carlos IX. As opções matrimoniais para o rei de Portugal eram agora escassas, 

numa situação que não pouco contribuiria para o fim da Casa de Avis poucos anos após sua 

presumida morte prematura em 1578. 

 Desta forma, vemos a mediação política feita pelo “chefe de família” Habsburgo, Felipe 

II de Espanha, como sendo um dos fatores mais decisivos para a não ocorrência de matrimônio 

de seu sobrinho D. Sebastião e a subsequente falha reprodutiva dos Avis. Ao imiscuir-se na 

questão nupcial do rei de Portugal, Felipe II impediu na prática um acordo com a França para 

casar D. Sebastião com a princesa Margarida, incentivando como alternativa uma união com o 

Sacro Império Romano-Germânico na figura da arquiduquesa Isabel. Durante os anos de 

menoridade do sobrinho, Felipe II mediaria ativamente a negociação do proposto casamento 

entre ambos os lados de forma que a própria Espanha saísse fortalecida politicamente ao 

impedir que Portugal ou o Império se tornasse aliado de França. Após a morte de sua terceira 

esposa e de seu herdeiro, porém, ele teria a necessidade de inverter por completo sua 

argumentação anterior, expondo no processo sua estratégia de desinformação. Isso causaria 

grande desconfiança diplomática por parte do rei de Portugal, que a partir procuraria seguir uma 

política mais independente da do vizinho ibérico, possibilitando, em última instância, a 

ascensão do primeiro monarca Habsburgo ao trono de Portugal, o próprio Felipe II, em 1580. 
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ENTRE DEUS E O REI: JUAN DE PALAFOX E A POLÍTICA REAL 

NAS ÍNDIAS 

 

Flavia Silva Barros Ximenes* 

 

Durante muito tempo as coisas de César e as de Deus andaram juntas, de tal forma que 

por muito tempo foi impossível saber exatamente o que dar a quem, já que não era possível ver 

com clareza a linha tênue que separava as posses de proprietários tão distintos. 

A Monarquia Hispânica, composta de uma série de reinos unidos por herança, agregação 

ou conquista, articulava seus territórios através da corte, núcleo de poder escolhido para 

governar a monarquia através de uma série de organismos, entre os quais os conselhos, os 

tribunais e as juntas1. Nesta arquitetura de governo os eclesiásticos sempre tiveram papel de 

destaque. Além de estarem presentes no Conselho da Inquisição, pela própria natureza da 

matéria tratada, os primeiros presidentes do Conselho de Fazenda foram bispos, o arcebispo de 

Toledo e o Inquisidor Geral participavam habitualmente do Conselho de Estado e, no início da 

Idade Moderna, o cargo de presidente do Conselho de Castela pertenceu, na maior parte das 

vezes, a bispos2. 

Nos territórios ultramarinos a coroa também não prescindiu da colaboração do clero numa 

atuação que foi muito além da evangelização dos naturais. Para ter a dimensão da importância 

dessa atuação é preciso ter em mente a centralidade da Igreja na península ibérica do século 

XVII, onde a ordem sócio-política baseava-se fundamentalmente no catolicismo, a política era 

indissociável do elemento religioso e o dever primordial do rei era defender a fé católica. Entre 

os anos de 1493 e 1508 os papas Alexandre VI e Julio III concederam aos Reis Católicos o 

padroado sobre toda a Igreja das Índias, ou seja, cederam a Coroa certos direitos em troca da 

edificação, dote e fundação de tudo que fosse conveniente para a expansão da fé na América3.  

                                                 
*Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense 
1 MILLÁN, José Martinez. “A articulação da monarquia espanhola através do sistema de cortes: conselhos 

territoriais e cortes vice-reinais”, in Algranti, Leila Mezan & Megiani, Ana Paula. O Império por escrito. Formas 

de transmissão da cultura letrada no mundo ibérico.  Séculos XVI-XIX.  São Paulo: Alameda,2009, p.37. 
2 RIBOT, Luis. “El gobierno de la Corona de Castilla en los siglos XVI y XVII”. In:Rodriguez, Antonio C. y 

Martínez, Adolfo C. (orgs.).  Saber y Gobierno.Madrid: Actas, 2013, pp. 93. 
3 GARCIA, Antonio Rubial (coord.) La Iglesia en el México Colonial. México: Ediciones de Educación y 

Cultura, 2013. 
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Um dos direitos concedidos pelo padroado era a apresentação de candidatos aos 

benefícios eclesiásticos. Todos eram nomeados pelo rei ou pelos vice-reis, que atuavam como 

vice-patronos, e mesmo que as nomeações estivessem tecnicamente sujeitas a aprovação do 

papa (no caso de bispos) ou das autoridades diocesanas (nos benefícios menores) esta aprovação 

era praticamente automática4, o que fazia com que o progresso na carreira eclesiástica 

dependesse do favor real. 

Os bispos ocupavam uma importante posição na estrutura de poder das Índias e não só 

como pastores de almas que exortavam seu rebanho à obediência ao rei. Além da evidente 

influência religiosa e das obras de assistência social que financiavam, exerciam enorme 

importância na vida da comunidade através dos tribunais episcopais, pois por eles passavam o 

nascimento e a morte, os testamentos, casamentos e a opção pela vida religiosa. A compra, 

venda e melhoramento de propriedades também era de sua alçada, pelo dízimo que deveria ser 

pago obrigatoriamente. Além disso, os preços dos mercados, a produção e as colheitas se 

discutiam em audiências eclesiásticas5. Detentores de tanta influência, não é de estranhar que 

as relações com as autoridades seculares tenham sido muitas vezes conflituosas, em especial 

com os vice-reis, com os quais geralmente competiram por jurisdição e prerrogativas. Para 

Letícia Perez Puente6 a condição do bispo como agente político fica clara na seleção dos eleitos 

para ocupar as dioceses americanas, pois eram homens de Estado e sua nomeação se deveu aos 

méritos de suas realizações ou ao que prometiam realizar ao assumir o cargo. Embora o 

padroado tenha justificado o controle real sobre as atividades eclesiásticas, a canalização desse 

controle se deu em grande medida através dos bispos. Puente chama a atenção para o poder que 

os bispos detinham e que, para ter uma idéia do alcance desse poder basta atentar para suas 

relações com o poder dos vice-reis, com o qual todos competiram, salvo raríssimas exceções. 

O vice-rei atuava como o alter-ego do rei e concentrava poderes políticos, religiosos, 

jurídicos, econômicos e militares, devido a ser investido com os poderes de Presidente da Real 

Audiência, Governador e Capitão Geral, além de ser superintendente da Fazenda Real e vice-

patrono eclesiástico. Era o responsável pela distribuição dos principais cargos do reino, e a ele 

eram devidos os mesmos respeitos e cerimônias que ao soberano tais como ser recebido sob 

pálio, ocupar lugar principal nos atos públicos e morar em casa com status de Palácio Real. 

                                                 
4 FARRISS, N. M. La Corona y el clero en el México colonial 1579-1821. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1995. 
5 PUENTE, Letícia Perez. El obispo. Político de institución divina. In: La Iglesia en Nueva España. Problemas y 

perspectivas de investigación. México Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, p.165. 
6 IDEM, p.162. 
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Apesar de algumas limitações como o breve período de governo (em geral três anos), o controle 

real através de visitas e do “juízo de residência”, espécie de inquérito que examinava todo seu 

governo ao deixarem o cargo, e da resistência das elites locais, o cargo de vice-rei 

proporcionava a seu possuidor a posição de “figura real”, ou, como Andrés Hurtado de 

Mendonça, III vice-rei do Peru se proclamou, “el Rey vivo en carnes”7. Quando um bispo se 

tornava vice-rei (promovidos a arcebispos para ocuparem o cargo), reunia em uma só pessoa 

duas máximas dignidades, a secular e a religiosa e gerenciava uma extensa rede clientelar, 

alcançando um nível de poder do qual muitas vezes era difícil abrir mão. 

Pedro Cardim8 ao afirmar que a presença do religioso sempre marcou o exercício da 

autoridade, ressalta que o poder, em si, envolve quase sempre um elemento religioso, na medida 

em que condiciona o comportamento das pessoas. Os religiosos investidos de poder temporal, 

no limite entre Deus e César, nos permitem com suas contradições, erros e acertos, refletir sobre 

os meandros da política e sua interseção com a religião. Don Juan de Palafox y Mendoza foi 

um dos que se equilibrou nesse limite tênue. 

Nascido em 1600, filho do Marques de Ariza, graduou-se em direito canônico na 

Universidade de Salamanca, centro dos grandes debates da época, em especial da questão 

reformista, que crescia a medida em que a monarquia espanhola se afastava do “século de ouro”. 

No início do século XVII a Coroa espanhola, o outrora vitorioso império de Felipe II, enfrentava 

uma crise financeira, e era difícil manter o controle sobre seus territórios, o que já havia levado 

à perda dos Países Baixos em 1580 e sessenta anos mais tarde levaria à perda de Portugal. Um 

grupo de intelectuais, chamados de arbitristas, começa a publicar obras fazendo críticas e 

propondo soluções ao problema da monarquia. Com a crescente debilidade da economia 

ameaçando a Coroa há o despertar de uma consciência da crise, que leva a um debate intenso 

para buscar suas razões. O reformismo deixa de ser um projeto dos arbitristas para fazer parte 

do discurso da elite política da época. No entender dos reformistas o declínio da Coroa não era 

de fundo político ou econômico, mas tinha como causa a decadência da moral e dos costumes 

que dominava a monarquia em todos os setores. 

Em meio à efervescência reformista Palafox, tão logo se gradua na Universidade é 

encarregado por seu pai de tutelar seu irmão mais moço e administrar o marquesado de Ariza. 

Em 1626 é chamado para representar a nobreza nas Cortes Aragonesas convocadas por Felipe 

                                                 
7 TORRES Arancivia, Eduardo. Corte de Virreyes. El entorno del poder en el Peru del siglo XVII. Lima, 

Pontifícia Universida Católica del Peru, Instituto Riva-Agüero, 2014, p.78. 
8 CARDIM, Pedro. Religião e ordem social. Em torno dos fundamentos católicos do sistema político do Antigo 

Regime. Revista de História das Idéias, Coimbra: IHTI, v. 22, 2001. 
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IV para negociar a contribuição a União de Armas, projeto do conde-duque de Olivares que 

propunha a criação de um exército comum para todos os reinos da Monarquia espanhola, 

sustentado igualmente por todos com recursos humanos e financeiros. Sem abrir mão das 

prerrogativas aragonesas Palafox defendeu a proposta real, afirmando que a colaboração com a 

Coroa fortaleceria a posição de Aragão perante o rei, oferecendo maiores possibilidades de 

ascensão a seus habitantes. Os esforços de Juan de Palafox e sua lealdade ao rei chamaram a 

atenção do conde-duque de Olivares, que reconheceu o potencial do jovem aragonês, o qual no 

mesmo ano de 1626, recebeu a nomeação como procurador do Conselho de Guerra. Este ano 

foi um divisor de águas na sua carreira, quando se transformou de um promissor nobre de 

Aragão em um dos membros do círculo de preferidos de Olivares, os favoritos do favorito do 

rei. A rede de clientelismo de um valido era ampla e complexa, integrando múltiplos indivíduos 

sob sua influência direta ou indireta, integrando o reino amplamente sob seu controle9. A 

influência do valido do rei sobre seus protegidos se faz notar em episódios como quando, tendo 

manifestado o desejo de contrair matrimônio, Palafox foi persuadido por Olivares a 

reconsiderar, fazendo-o antever que teria uma brilhante carreira eclesiástica, comportamento 

citado por Thompson10 quando fala da atuação dos validos que disciplinavam e orientavam seu 

grupo no sentido de unificar a corte estendendo, assim, sua área de influência. Mais tarde, em 

seu livro Vida Interior, Palafox diria a respeito: “Lo octavo, averle el Ministro superior 

advertido, que no mudasse el habito Eclesiastico en que andava, com lo qual le quito el intento 

de casarse.”11 

Em 1629 recebeu as ordens sacerdotais e alguns meses depois, no mesmo ano, foi 

nomeado fiscal do Conselho das Índias, sendo logo depois designado como capelão-mor da 

irmã do rei, a infanta dona Maria, com a missão de escoltá-la em sua viagem a Viena onde 

encontraria seu marido Fernando III, rei da Boêmia e da Hungria. Retornando a Madrid retomou 

seu posto no Conselho das Índias e logo foi promovido a conselheiro, tendo então a 

oportunidade de entrar em contato com o governo do Novo Mundo e suas particularidades.  

Dando sequência a seus planos de reforma e aumento da intervenção governamental, o 

conde-duque de Olivares enviou as Índias como vice-rei o Marques de Gelves com a 

incumbência de pôr seu plano em prática, o que resultou em desagrado e, em 1624, numa revolta 

                                                 
9 OLIVEIRA, Ricardo de. Entre reis e rainhas: valimentos, favoritismos e disputas políticas na Europa do século 

XVII. Dimensões, vol. 26, 2011, p. 216-238 
10THOMPSON, A. A. El contexto Institucional de la Aparicion del Ministro-Favorito. In: ELLIOTT, John, 

BROCKLISS, Laurence. El Mundo de los Validos. Madrid: Taurus, 1999, p. 27 
11 Vida Interior del Excelentissimo señor Don Juan de Palafox y Mendoza, Barcelona, 1687 cap. 14 p. 42.  
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que culminou com a fuga desesperada de Gelves da fúria da população disposta a assassiná-lo. 

Em 1939 a notícia de uma nova ameaça a autoridade de um vice-rei chegava à corte, desta vez 

o marques de Cadereita era desafiado por uma facção que incluía membros da audiência do 

México e o Conde-duque então decidiu enviar um visitador geral para restaurar a ordem e zelar 

pelos interesses da Coroa: o escolhido para a missão foi Don Juan de Palafox. 

Nomeado visitador geral em março de 1639, recebeu as incumbências de conduzir as 

residências dos vice-reis Cerralvo e Cadereita, resolver a disputa entre o vice-rei e a audiência 

e conduzir uma investigação sobre a conduta dos magistrados do tribunal do México, além de 

inspecionar a Universidade do México, o Tribunal de Contas, o Correo Mayor e a Casa da 

Moeda, deter a fraude na extração da prata e a administração dos impostos das minas e portos 

além de ser ordenado bispo de Puebla de Los Angeles, maior diocese da Nova Espanha. Em 

dezembro do mesmo ano, Palafox, munido de amplos poderes seculares como visitador e não 

menos ampla influência religiosa conferida pelo bispado, embarcou rumo à Nova Espanha, 

onde aportou em junho de 1640. Dois meses depois era a vez do no novo vice-rei chegar a Nova 

Espanha. Membro de uma das famílias mais aristocráticas da península, don Diego Lopez 

Pacheco Cabrera y Bobadilla, duque de Escalona, teria uma carreira curta na nova função: Em 

1641, após a notícia da rebelião portuguesa, foi deposto após acusações de conspiração com os 

portugueses rebeldes, que apesar de não serem substanciais, foram suficientes para alarmar a 

corte e selar a deposição do vice-rei. Depois da deposição de Escalona, Palafox é empossado 

como vice-rei interino e arcebispo do México, além de atuar como visitador-geral. Foi o 

momento de maior concentração de poder em suas mãos, reunindo a autoridade e o prestígio 

das esferas religiosa e secular. Profundamente impressionado com as revoltas da Catalunha e 

de Portugal, Palafox advogava uma mudança radical da postura da Coroa em relação à América, 

com a adoção de medidas mais conformes aos interesses locais, em especial dos crioulos. 

Conquistou o apoio local com suas medidas, concentradas basicamente em reduzir a pressão 

fiscal sobre o vice-reino, inclusive colocando-se contra o imposto do papel selado e propondo 

a redução da taxa da alcabala, limitar os poderes do vice-rei e reformar a administração local. 

No entanto, reformar a administração da Nova Espanha era um risco que a Coroa não queria 

correr num momento de fragilidade interna e externa e, assim, em novembro de 1642 García 

Sarmiento de Sotomayor y Luna, conde de Salvatierra, substituiu Juan de Palafox como vice-

rei.  

O vice-reinado de Salvatierra é o início de tempos difíceis para Palafox, um período 

marcado por tensões políticas, onde não pode contar com seu patrono, conde-duque de Olivares, 
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que caiu do poder em 1643, mesmo ano em que Palafox havia renunciado ao cargo de Arcebispo 

do México. Duas visões estavam em choque: a do conde, para quem o necessário era recolher 

impostos para o tesouro real, e a do bispo, que queria reformas profundas cujos resultados 

seriam vistos a longo prazo. Logo as visões opostas do ex e do atual vice-rei entraram em 

conflito, enquanto na esfera religiosa, explodia um conflito com os Jesuítas, motivado pelo 

pagamento dos dízimos. Salvatierra representava para Palafox a política autoritária que levara 

a perda de Portugal e a revolta da Catalunha, priorizando a arrecadação de fundos sem levar em 

conta as necessidades locais. Os embates entre ambos prosseguiram, a autoridade do visitador 

geral contra a do vice-rei, que uniu-se aos inimigos do bispo-visitador até lançar sobre ele o 

fantasma de uma rebelião, acusando-o de ser perigoso para a estabilidade do vice-reino e de 

incitar o povo a revolta. Acusado de sedição, com os ânimos da população exaltados em seu 

favor, o que motivou um tumulto em Puebla, Palafox saiu da cidade e se escondeu em São Jose 

de Chiapas, num auto-exílio que durou de junho a novembro de 1647. Em setembro de 1647 

chegaram ordens de Madri para por fim a contenda: o conde de Salvatierra foi designado como 

vice-rei do Peru, o que, afinal, equivalia a uma promoção e Palafox recebeu ordens de encerrar 

a visita geral, mas só em novembro, com a chegada do governador interino da Nova Espanha, 

saiu do seu esconderijo e retornou à sua diocese. O fim de seu projeto reformista foi decretado 

por uma ordem datada de fevereiro de 1648, a qual determinou que embarcasse no primeiro 

navio para a Espanha, e em junho de 1649 deixa a Nova Espanha para onde, apesar de seu 

desejo, não mais voltaria. 

A principal característica do pensamento político de Palafox é a defesa do pluralismo da 

monarquia espanhola, com seus vários reinos unidos sob o comando de um rei. Acreditava que 

não era possível aplicar regras gerais de governo a uma estrutura intrinsecamente diversificada. 

Para ele a unidade e a diversidade dessa monarquia não eram contraditórias e poderiam 

coexistir, sendo necessário para isso que o rei defendesse os interesses particulares de cada um 

dos territórios sob sua autoridade. Numa de suas obras12 afirma que “só Deus pode criar os 

reinos com umas inclinações, mas uma vez criados com diversas é necessário que sejam 

diversas as leis e formas de seu governo.” 

Para isso propôs medidas compatíveis com os interesses da Nova Espanha, em especial 

dos crioulos, cujo apoio considerava tão indispensável para a coesão social e estabilidade da 

monarquia quanto o das oligarquias peninsulares. Além de propor, pôs em prática um projeto 

                                                 
12 Dictames Espirituales y Politicos, p. 45. Encontra-se no Tomo X das Obras del Ilustrissimo y Venerable 

Siervo de Dios Don Juan de Palafox y Mendoza. 
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de reforma, que a Coroa não arriscou apoiar. As áreas em que concentrou seus esforços eram 

demasiado sensíveis: redução da pressão fiscal, limitação dos poderes do vice-rei e reforma da 

administração local. 

Para Palafox, reduzir os impostos era uma maneira de fortalecer a autoridade real, na 

medida em que se suas elites recebessem compensação pelos serviços à coroa, os vice-reinos 

das Índias seriam leais ao rei e rentáveis a monarquia. Para justificar essa posição comparava 

os impostos ao sangue, que se sobe todo à cabeça debilita o corpo e se desce todo ao corpo 

enfraquece a cabeça, sendo assim “toda conservação pública consiste em dar à cabeça o 

bastante, e deixar no corpo o necessário.” 13 

Enquanto lutava para reformar a administração do vice-reino e cumpria suas obrigações 

como visitador-geral, não descuidou da atuação no campo religioso. Ao assumir o bispado de 

Puebla, Palafox tinha dois objetivos principais: transferir o controle das paróquias indígenas 

das ordens mendicantes para o clero regular e obrigar os jesuítas a pagar os dízimos à igreja 

diocesana. No século XVII, o déficit de padres seculares que havia nos primeiros tempos da 

conquista não existia mais, ao contrário, havia aproximadamente 2.000 padres crioulos no vice-

reino competindo por lugares na hierarquia da Igreja14. Os frades, por sua vez, não queriam 

entregar suas paróquias e surgiam críticas de enriquecimento excessivo e abusos cometidos 

contra os índios. Havia uma longa história acerca do enfrentamento entre bispos e ordens 

regulares; já no século anterior o arcebispo do México, don Pedro Moya de Contreras tinha se 

envolvido em longos e infrutíferos embates com as ordens. Seis meses após sua chegada, 

Palafox determinou que a ordem dos franciscanos obedecesse a um decreto real de 1638 que 

determinava que os frades prestassem exames perante o bispo em teologia, moral e língua ou 

as paróquias seriam confiscadas. Perante a recusa do comissário da ordem, fez valer suas 

prerrogativas para cumprir a determinação, despejando paróquias sob protesto dos frades e 

distribuição de panfletos e sermões vilipendiando o bispo, que prosseguiu em suas 

determinações, fazendo com que os Dominicanos e Agostinianos também entregassem 

paróquias, no total três dominicanas, duas agostinianas e trinta e uma franciscanas. 

O bispo também se enfrentaria com os Jesuítas num confronto que ultrapassaria os limites 

da Nova Espanha. Já em 1642, com a cobrança dos dízimos aos jesuítas, que se recusavam a 

pagá-los, os ânimos estavam exaltados. A pedido de Palafox foi feito um levantamento dos bens 

                                                 
13 IDEM, p. 29 
14 TOLEDO, Cayetana Alvarez de. Politics and Reform in Spain and Viceregal Mexico: The life ant Thought of 

Juan de Palafox 1600-1659. New York, Oxford University Press Inc., 2004, p. 66 
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dos jesuítas, que revelou uma enorme riqueza acumulada sobre a qual os frades se recusavam 

a pagar o dízimo devido. Por doação papal os dízimos do Novo Mundo pertenciam à Coroa, 

que os distribuía, logo, deixar de pagá-lo lesava a Coroa, que não recebia o devido, e a Igreja, 

que ficava sem a doação correspondente. Em 1647 o conflito explodiu com acusações de parte 

a parte, ataques mútuos, excomunhões recíprocas, com intervenções da Igreja e da Coroa – só 

em janeiro de 1648 o rei expediu catorze cédulas sobre a contenda. Mesmo após seu retorno a 

Madri, embate com persistiu, com os frades acusando os partidários de Palafox de conspirar 

contra a Ordem. Em 1652 Palafox oferece ao rei a obra “Defensa canônica por la jurisdición 

episcopal de Puebla de los Angeles”, a qual obteve reação inflamada dos frades. A disputa só 

foi encerrada após dois breves papais em favor de Palafox. 

Pode-se dizer que Palafox encarnou um misto do modelo do bispo pastor, que emergiu 

após o Concílio de Trento, zelador das ovelhas e da diocese, com o do bispo político que toma 

forma a partir do século XVII, cioso da sua autoridade episcopal e do exercício de seus poderes, 

em especial o de jurisdição. Ao mesmo tempo está de acordo com o exposto por Paiva quando 

diz que a maioria dos bispos eram criaturas do rei, unidos a ele por laços de fidelidade e 

subordinação dos quais esperava uma série de serviços, e assim transformava-os 

simultaneamente em servidores da Igreja e agentes políticos da monarquia15. Tais laços eram 

fundamentais numa sociedade onde os afetos e relações de amizade eram inerentes a seus 

códigos culturais.  

O amor funcionava como um elemento de coesão social, que vinha de Deus e unia todas 

as criaturas. Muitos teólogos escreveram sobre o amor, que inclinava os homens a viverem em 

comunidade e ajudarem-se mutuamente, numa época em que o bem da comunidade era 

colocado acima do bem individual. Pedro Cardim16 propõe a existência de uma “ordem 

amorosa” nas relações sociais e políticas do Antigo Regime e afirma ainda que antes do século 

XVIII o amor “pouco ou nada tinha a ver com a sexualidade ou com o ambiente romântico, 

intimista e privado da vida conjugal a dois”, e seu significado, longe de apontar para um sentido 

secularizado, mostrava uma forte repercussão católica17. A atuação do rei também era pautada 

por essa lógica afetiva, onde o modelo de organização social se pautava pelo modelo familiar. 

                                                 
15 PAIVA, José Pedro. Os Bispos de Portugal e do Império, 1495-1777. Coimbra: Imprensa da Universidade de 

Coimbra, 2006, p. 564-565. 
16 CARDIM, Pedro. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. Lusitânia Sacra, Lisboa, 2ª 

Série, v. 11, 1999. 
17 CARDIM, Pedro. Religião e ordem social. Em torno dos fundamentos católicos do sistema político do Antigo 

Regime. Revista de História das Idéias, Coimbra: IHTI, v. 22, 200, p.22. 
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A figura real é muitas vezes comparada ao pai ou ao pastor, numa alusão claramente afetiva, 

onde o modelo ideal era Jesus Cristo. Uma lógica católica perpassa toda sociedade, 

estruturando-a conforme um modelo familiar onde o líder é o pai, como espelho da ordem 

divina onde o pai é o próprio Deus. Ao rei, enquanto centro da monarquia, cabia ser a figura 

paterna amando seus súditos e sendo amado por eles, distribuindo a justiça e a graça e zelando 

sempre pelo reino confiado a seus cuidados por Deus. Desse modo, as relações clientelares 

faziam parte da cultura política e os mecanismos de promoção social e provisão de cargos eram 

constituídos por uma série de pressões informais, isto é, amizades, recomendações de pessoas 

influentes e participação nas facções cortesãs. As nomeações episcopais não se excluem desses 

mecanismos. Puente18 ressalta o papel desempenhado pelas redes de lealdade pessoal na eleição 

dos bispos, enquanto Paiva19 destaca que era muito difícil chegar a bispo sem ter boas relações. 

Ao atuarem na política, os bispos tinham a seu favor a investidura religiosa, que lhes 

acrescentava autoridade. John Elliott20 ao comparar a influência do conde duque de Olivares e 

do Cardeal Richelieu sobre seus respectivos reis, afirma que este detinha como vantagem sobre 

Olivares a influência e prestígio da sua dignidade eclesiástica. Consciente da força dessa 

dignidade o poder real não hesitou em utilizar clérigos como agentes políticos, e no caso das 

Índias, em elevá-los ao cargo de vice-rei, concentrando poder religioso e civil num só indivíduo, 

que ao mesmo tempo em que atuava como pastor de almas representava o alter-ego do rei. 

Paiva21 destaca que os reis interferiram profundamente na vida da Igreja enquanto essa 

influenciava notavelmente o governo político da monarquia. A lógica que estruturou as relações 

Estado-Igreja teria sido o da cooperação e da defesa de interesses comuns, e, embora houvesse 

dissidências pontuais, não foram suficientes para abalar a união entre as duas instâncias. O 

contraponto da interferência do Estado na Igreja foi a penetração desta no Estado, na infiltração 

de eclesiásticos no governo em tarefas não apenas na esfera religiosa, mas exercendo papéis 

ativos na administração.  

Palafox cresceu à sombra tanto da visão de um iminente declínio da monarquia espanhola 

quanto do saudosismo que invocava reformas que trariam o retorno dos tempos gloriosos. E é 

                                                 
18 , Letícia Perez. El obispo. Político de institución divina. In: La Iglesia en Nueva España. Problemas y 

perspectivas de investigación. México Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, p.162. 
19 PAIVA, José Pedro. Os Bispos de Portugal e do Império, 1495-1777. Coimbra: Imprensa da Universidade de 

Coimbra, 2006, p.214. 
20 ELLIOTT, J. H. & BROCKLIS, Laurence. El Mundo de los Validos. Madrid: Taurus, 1999, p. 166 
21 PAIVA, José Pedro. “O Estado na Igreja e a Igreja no Estado: contaminações, dependências e dissidência 

entre o Estado e a Igreja em Portugal (1495-1640)”. Revista Portuguesa de História, t. XL (2008/2009) 
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a consciência do declínio e necessidade de reforma que vão nortear todo o pensamento político 

de Palafox e também sua ação na Nova Espanha. 

Boa parte de suas preocupações políticas dirigiram-se ao rei, coração da Monarquia, o 

qual para reinar com felicidade devia cumprir principalmente três pontos: primeiro, conquistar 

e manter o amor dos vassalos; segundo, que os ministros respeitem e temam o rei e terceiro, 

não permitir que ninguém seja mais estimado e temido que ele, o que evitaria um mal 

“perniciosíssimo” que assolava monarquias inteiras, o dedicar-se ao ministro a reverência 

devida ao rei e o considerar-se mais os preceitos do vice-rei que os do rei. Para evitar tal dano 

sugere dois “remédios”: que o rei se faça obedecido, privando o ministro do cargo em caso de 

desobediência mesmo que “moderadamente leve” e que os vassalos e a nobreza dependam mais 

da graça do rei que da do vice-rei22. 

Palafox chegou à Nova Espanha quando a prioridade da Coroa eram as exigências da 

guerra. Era necessário que as remessas de recursos continuassem fluindo das Índias rumo a uma 

Espanha cada vez mais acossada por seus inimigos, e na ânsia de honrar seus compromissos 

militares o governo de Olivares adotava medidas progressivamente mais autoritárias, intervindo 

cada vez nas Índias com o fim de obter maiores rendimentos. Porém o interesse de Palafox não 

era apenas obter maior aporte financeiro para a Coroa, mas manter a integridade do que restava 

do Império Espanhol. Se a grande monarquia de Carlos V havia se desmantelado, ele estava 

disposto a evitar que se perdesse ainda mais, e em sua opinião as Índias tinham potencial de 

oferecer uma grande contribuição a Coroa, mais do que simplesmente financeira, como um 

grande reino anexo à Castela.  

Enviado por um Olivares confiante na lealdade ao rei e energia reformadora do seu pupilo 

para atuar nas Índias, interpretou sua missão de forma totalmente diferente da do seu protetor, 

acreditando que os territórios americanos eram parte autônoma da monarquia e tinham o mesmo 

direito dos reinos peninsulares. A Coroa, em sua opinião, deveria mudar a sua forma de 

governar não só nos territórios europeus, mas também nas Índias e foi com essa intenção em 

mente que aportou na Nova Espanha como visitador e agarrou com ímpeto a possibilidade de 

se tornar vice-rei. Na sua opinião as Índias deveriam ser governadas como Portugal deveria ter 

sido, adotando-se medidas de acordo com os interesses dos habitantes, em especial os crioulos, 

considerados por ele como a oligarquia local, que deveria ser tão prestigiada quanto a 

peninsular.  

                                                 
22 Dictames Espirituales y Politicos, p. 19-20. 
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Buscou, então, implementar uma série de medidas que favorecessem os habitantes da 

Nova Espanha, indo de encontro a política da Coroa, que não iria perdoar a insubordinação 

contra um sistema que tinha sido enviado para manter, não para reformar. Se esforçou por uma 

administração baseada na observação dos decretos reais, na distribuição equitativa da justiça e 

na restauração da moralidade pública. Não obstante, a Coroa desejava ver a eficiência financeira 

da sua gestão, e Palafox, além de não querer usar meios coercitivos para aumentar a 

arrecadação, propunha a redução das demandas fiscais. Sua posição não agradou uma Coroa 

cada vez mais envolvida pela guerra e seus gastos. Sua relutância em impor novas taxas e a 

decisão de restaurar as finanças da Nova Espanha antes de aumentar os rendimentos para a 

própria Coroa, além de se posicionar contra sua política despertou a preocupação de uma 

Madrid disposta a não correr riscos com experimentos no governo das Índias. 

Tão religioso quanto político, numa época em que a religião e o século se misturavam, 

integra a longa lista de homens da Igreja que foram governantes ou conselheiros reais, e se 

destacaram pela fidelidade ao seu rei e pela constância na defesa de sua Coroa, embora nem 

sempre da forma esperada, entrando em conflito com a política vigente que deveriam defender. 

Não ficaram imunes a decepções, às vezes com o próprio monarca, como Palafox que, isolado 

no pobre bispado de Osma, sem o reconhecimento de seus serviços à Coroa, dedicou seus 

últimos dias ao asceticismo e a reflexão. Outro polêmico religioso, Antônio Vieira, descreveria 

no púlpito as decepções causadas pelos monarcas, usando como exemplo o rei Davi: “É possível 

que tão depressa se esquecem os príncipes e desconhecem a quem os serve? (...) Mas era homem 

Saul, ainda que rei, e assim pagam os homens a quem os serve”23. 

 Palafox seguiu lutando até o fim, pregando e escrevendo, sem se deter perante as 

oposições, mas tanta determinação não impediu que seus planos fossem frustrados. Ainda 

advertiu o rei ser muito provável que “por la distancia tan apartada de su cuerpo y cabeza que 

es Vuestra Majestad, los virreinatos queden politicamente del todo separados de Vuestra 

Majestd”24que muitos consideram uma previsão da independência das Índias, com quase dois 

séculos de antecedência. 

                                                 
23VIEIRA, Antônio. Sermão de São Roque, disponível em 

http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?action=download&id=37364 acesso em 27 de agosto de 

2017. 
24 BOADELLA, Monserrat Galí (coord.) La Pluma e El Baculo. México: BUAP, 2004, p.55 
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Não é possível saber se o destino da Nova Espanha seria diferente com a mudança do 

estilo de governo nem se isso contribuiria para dar novo fôlego ao combalido império espanhol, 

mas o bispo seguia sua própria máxima:  

El Buen Prelado, quando le impiden por una calle en el servicio de nuestro 

Señor, ha de intentar andar por otra, y no parar. No le dejan reformar con la 

jurisdicion, y Religion, informe con la voz. No puede predicar, escriba: no 

puede escribir, ore: no puede conseguir, llore.25 

 

 

                                                 
25Dictames Espirituales y Politicos, p. 17. Encontra-se no Tomo X das Obras del Ilustrissimo y Venerable Siervo 

de Dios Don Juan de Palafox y Mendoza. 
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RESISTÊNCIA E MESTIÇAGEM: ÍNDIOS NA CAPITANIA DO 

ESPÍRITO SANTO NO SÉCULO XVI 

 

Gabriel Angra Ghidetti1 

 

CONTEXTO COLONIAL: ÍNDIOS, JESUÍTAS E COLONOS 

 Os estudos históricos sobre a capitania do Espírito Santo, durante o último século, pouco 

exploraram a temática indígena2. Talvez, por negligência — poderíamos questionar —, mas 

provavelmente também pela falta de variedade de fontes escritas deixadas sobre esse assunto. 

Gostaríamos de realizar, então, um breve estudo sobre o indígena do Espírito Santo logo após 

a chegada dos padres da Companhia de Jesus, que foram os responsáveis por grande parte da 

documentação deixada a respeito desses atores históricos. É inevitável utilizar os textos e cartas 

jesuíticas na compreensão do processo histórico que envolve os indígenas, especialmente 

quando falamos do século XVI.  

 Construir um pequeno panorama jesuítico da capitania do Espírito Santo nessa época é 

importante para que entendamos qual o lugar ocupado pela figura do índio em nossa história. 

Levamos em consideração o período compreendido entre 1551 e 1600 ou, pelo menos, da 

primeira data até os inícios do século XVII: a primeira por marcar o início da experiência 

jesuítica na região e pelo século seguinte já representar outra fase dos aldeamentos e da própria 

documentação3.  

                                                 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História das Relações Sociais e Políticas da Universidade Federal 

do Espírito Santo, participante do LACES (Laboratório de História Regional do Espírito Santo e Conexões 

Atlânticas), sob orientação do professor Dr. Luiz Cláudio Moisés Ribeiro. 
2 Precisamos lembrar que existem, sim, alguns esforços nesse sentido. Vânia Maria Losada empenhou-se em tratar 

de alguns problemas a respeito do tema, cf. MOREIRA, Vânia Maria Losada. Nem selvagens nem cidadãos: os 

índios da vila de Nova Almeida e a usurpação de suas terras durante o século XIX. Revista de História (UFES). v. 

14, n. 14, Vitória, p. 151-168, 2002. É notável também o trabalho de Nara Saleto, cf. SALETTO, Nara. Donatários, 

colonos, índios e jesuítas: o início da colonização do Espírito Santo. Vitória: Arquivo Público Estadual, 1998. 

Mais recentemente, a tese de Maria José dos Santos Cunha, Os jesuítas no Espírito Santo 1549–1759:  contatos, 

confrontos e encontros (2014), surgiu como um ponto de referência para a compreensão da história do Espírito 

Santo nos primeiros séculos. 
3 A maioria dos trabalhos com que entramos em contato a respeito da temática indígena foram embasados em 

fontes do século XVI. Esta é a razão de considerarmos duas fases diferentes da expansão que entra em choque 

com os ameríndios. Entretanto, há alguns trabalhos que alcançam o século XVII, cf. PERRONE-MOISÉS, Beatriz. 

Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII). 

In: CARNEIRO DA CUNHA, Manuela (org.) História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 

1992, p. 115-132; OLIVEIRA, Pedro Rocha de. O sentido moderno da administração colonial: o caso do 
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 Mesmo antes de 1551, já havia passado, pela vila do Espírito Santo, o jesuíta Leonardo 

Nunes, que partira da Bahia em direção a São Vicente em 1549, mas deteve-se na capitania por 

um mês e atendeu ao povo nos sacramentos da fé4. Além disso, mesmo com o início das obras 

de Afonso Brás e o com os primeiros relatos de contato, ainda era muito inconsistente a relação 

entre padres e índios na capitania, bem como mencionou Luís de Grã em carta datada de 1555, 

na qual diz que os mesmos encontravam-se “mui apartados e muito mais fora de quererem dar 

seus filhos, como é em todas as capitanias que até aqui vi. Creio eu que o causa a grande cubiça 

(sic) que têm cá os brancos de lhos haverem por escravos”5. 

 O relato de Grã revela-nos, mais adiante, a saga de Maracaiaguaçu (Gato Grande), 

resgatado pelas embarcações de Vasco Fernandes Coutinho naquele mesmo ano. Era esse ponto 

em que queríamos chegar nesse trabalho, pois, quando lemos a carta, a dimensão do resgate 

pode passar despercebida. Notemos que o capitão-donatário moveu grande aparelhamento para 

cumprir tal missão, que foi aceita, aliás, graças ao apelo dos jesuítas e à obstinação do filho de 

Gato Grande, que fora enviado para buscar a ajuda6. Esse é um caso que já foi narrado em 

artigos, dissertações e teses sobre o tema das interações socioculturais e do índio como ator 

histórico, cujas decisões ajudaram a construir historicamente a sociedade que se formava.  

 Aqui, entretanto, queremos usar estes aportes para os propósitos de nossa comunicação. 

É possível pensar, por exemplo, no papel dessas lideranças indígenas na nova sociedade que 

surgia aqui? Considerando o pensamento e as práticas políticas e jurídicas, insipidamente 

transplantados na colônia, o que configura este tipo de organização tipicamente formado no 

Espírito Santo? Além dos índios, a Companhia de Jesus figurava como autoridade em vários 

assuntos e no trato dos próprios indígenas, intermediando as relações e os conflitos entre estes 

e os portugueses. É claro que estes fatos históricos não excluem a dimensão burocrática de um 

poder oficializado, mas o domínio sobre os corpos, mentes e o comportamento dos personagens 

                                                 
Regimento das Missões. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (UNIRIO), n. 61, Rio de Janeiro, 2015, p. 

203-221.  
4 Cartas Avulsas, 1550-1568 – Azpilcueta Navarro e outros. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1988, p. 58.  
5 Carta de Luís da Grã. Espírito Santo. Novas cartas jesuíticas. 1940, p. 178. 
6 Gato Grande e sua tribo eram índios de denominação temiminó, que viviam nas imediações do Rio de Janeiro. 

À época do referido resgate, viviam em constantes guerras com os tamoios – provavelmente tupinambás – que os 

pressionavam cada vez mais contra o litoral. Não enxergando outras saídas, o chefe indígena decidiu enviar um de 

seus filhos ao norte para dizer aos brancos que queriam virar cristãos e pediu, dessa forma, o resgate dos seus. Esse 

é um caso de estratégia para a sobrevivência pensada pelos índios, e que condicionou a ação do português, 

alterando também a forma de representação do índio. O episódio foi muito bem analisado por Maria José dos 

Santos Cunha, cf. CUNHA, M. J. S. Maracaiaguaçu, o Gato Grande, aliás, Vasco Fernandes, ou o elogio do 

discurso evangelizador. Revista Ágora (UFES), n. 20, Vitória, 2014, p. 24-40. 
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não obedeciam estritamente a um “projeto português” de dominação – nos sentidos material e 

jurídico da palavra.  

 Como dito, e segundo os relatos dos padres, os jesuítas persuadiram Vasco Fernandes a 

empreender a busca da tribo dos índios do Gato em 1555. O capitão donatário havia acabado 

de voltar ao Novo Mundo, depois de uma viagem que tinha a França como destino aparente. É 

provável que Coutinho tivesse saído em mais uma de suas buscas por tratos e alianças no além-

mar, visto que sua própria rede de contatos espalhava-se por pelo menos quatro continentes 

(Europa, Ásia, África e América), que também correspondiam a locais onde ele, juntamente 

com homens de seu parentesco, já havia se aventurado — principalmente em Goa e em Malaca. 

Apoiamo-nos, para isso, no estudo de João Paulo Oliveira e Costa intitulado Vasco Fernandes 

Coutinho, construtor do Estado da Índia e do Brasil7, no qual o autor traça um breve histórico 

genealógico sobre a linhagem de nosso donatário.  

 Frente ao poder europeu, que era dominador de técnicas modernas de guerra e navegação 

e que carregava consigo a experiência da troca, aparece o indígena. De antemão, dizemos que 

a troca também é uma característica dos ameríndios. Aliás, mais do que a troca, o desejo de ser 

o outro. Os Tupi, povos que provavelmente haviam conquistado a faixa litorânea do Brasil há 

não muito tempo antes da invasão portuguesa8, tinham a característica de incorporação do outro 

em sua própria cultura9. Diferente do que apregoou a historiografia brasileira ainda nascente do 

século XIX10, e que se estendeu pelo século seguinte, destaquemos que os índios tiveram um 

papel de grande importância na formação da defesa da costa e de uma massa de homens e 

mulheres levados compulsoriamente a trabalhar nas terras próximas aos assentamentos 

portugueses. Além disso, e talvez mais importante, é entender como os indígenas exerceram 

um papel de resistência e contribuíram para mudar os rumos da história, de modo a enxergá-los 

não mais como personagens passivos, mas como agentes modificadores de seu tempo.  

                                                 
7 COSTA, João Paulo Oliveira e. D. João III e a formação do Brasil. Lisboa: Centro de Estudos de Povos e 

Culturas de Expressão Portuguesa, 2004, p. 167-194. 
8 Ronaldo Vainfas discute sobre a ida dos tupis rumo ao litoral em busca da “terra sem mal”, ver VAINFAS, 

Ronaldo. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. 2. ed. São Paulo: Cia das Letras, 2005. 
9 Tomamos emprestado o que Viveiros de Castro define por cultura quando analisa a inconstância da alma 

Tupinambá: “Uma cultura não é um ‘sistema de crenças’, mas – já que deve ser algo – um conjunto de estruturações 

potenciais da experiência, capaz de suportar conteúdos tradicionais variados e de absorver novos: é um dispositivo 

‘culturante’ de processamento de crenças”. Cf. VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O mármore e a murta: sobre 

a inconstância da alma selvagem. Revista de Antropologia. São Paulo (USP), v. 35, 1992, p. 33.  
10 Os dois grandes exemplos dessa primeira historiografia são Francisco Adolfo de Varnhagen e Carl Friedrich 

Philippe Von Martius. Ambos construíram narrativas que punham a história dos índios como findada, produzindo 

uma visão pessimista que teve consequências na política indigenista do império, cf. MONTEIRO, John Manoel. 

Tupis, Tapuias e Historiadores: Estudos de História Indígena e do Indigenismo. Tese (Livre Docência em 

Antropologia) – Universidade Estadual de Campinas. Campinas (SP), 2001, p. 1-7. 
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 Nosso propósito, enfim, é demonstrar, em algumas páginas, como essas vertentes 

(jesuítas, índios e Vasco Fernandes Coutinho) construíram um emaranhado de relações que 

moldaram a história da segunda metade do século XVI na capitania do Espírito Santo e além 

dela. No caso dos jesuítas, primeiramente pelo objetivo da evangelização dos gentios e 

multiplicação de neófitos para a Igreja, o que significava, também, mais cristãos trabalhando 

em terras e aumentando a riqueza. Para tal realização, Nóbrega não via outra saída que não 

fosse pela sujeição do gentio:  

Êste gentio é de qualidade que não se quer por bem, senão por temor e 

sujeição, como se tem experimentado e por isso se S. A. os quer ver 

todos convertidos mande-os sujeitar e deve fazer estender os cristãos 

pola terra adentro e repartir-lhes o serviço dos índios àqueles que os 

ajudarem a conquistar e senhorear, como se faz em outras partes de 

terras novas, e não sei como se sofre, a geração portuguesa que antre 

todas as nações é a mais temida e obedecida, estar por toda esta costa 

sofrendo e quasi sujeitando-se ao mais vil e triste gentio do mundo11. 

 

 A partir dessa carta, escrita na Bahia, notamos que o argumento da sujeição é uma via 

para que os demais “cristãos” que ajudassem a “conquistar e senhorear” repartissem os serviços 

dos mesmos gentios. Essa medida, já em 1558, era um reflexo da impossibilidade de convencer 

aqueles povos apenas pela palavra, embora esta fosse uma das formas mais fortes. Acontecia 

que, frequentemente, os índios voltavam às antigas práticas; suas fronteiras culturais eram 

permeáveis a ponto de a palavra cristã não ser o bastante para segurá-los nos núcleos jesuíticos. 

A volta aos sertões e aos hábitos condenados pelos padres pode representar, também, uma das 

primeiras formas de resistência. 

 Se seguirmos a ideia proposta pelo jesuíta, entenderemos, de maneira geral, como agiam 

os inacianos em seus empreendimentos nas capitanias, principalmente com a construção dos 

aldeamentos, que foram os espaços que propiciaram mestiçagem, não só de etnias, mas de 

pensamento e infusão de culturas que se cruzavam. Os índios sofreram, nesse processo, as 

piores consequências possíveis. Embora muitos deles estivessem sob os auspícios dos jesuítas, 

isso não significava a liberdade em relação aos portugueses, que não cessaram de tomá-los pela 

força, escravizando-os no trabalho de plantação e em outras atividades. Nas cartas jesuíticas, é 

clara a menção aos portugueses que escravizavam índios, o que causava a fuga destes e fazia 

com que eles voltassem aos sertões e às práticas originais combatidas pelos religiosos.  

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE FONTES E MÉTODO 

                                                 
11 Cartas Avulsas, 1988, p. 76. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

314 

 

Quando decidimos estudar os movimentos de identidade indígena e resistência no século 

XVI e XVII, deparamo-nos com dois problemas principais: o primeiro, de ordem documental, 

diz respeito à disponibilidade de documentação existente sobre o passado indígena na capitania 

do Espírito Santo. Especialmente neste recorte temporal, é muito difícil encontrar relatos sobre 

as populações indígenas que não sejam representações jesuíticas dos nativos, as quais 

testemunham a experiência dos padres – passando pela interpretação vigente da Companhia de 

Jesus – em relação aos gentios. O segundo problema aponta para um perigo metodológico ao 

se tratar de escritos jesuíticos e, como já dito, os mesmos figuram como representações da 

imagem do índio e, portanto, requerem cautela no momento da criação da narrativa que 

pretendemos realizar.  

Encontramos fontes já publicadas e até bastante utilizadas por outros pesquisadores que 

se aproximaram do tema. Estas correspondem, em grande medida, às cartas e descrições 

amplamente transcritas por Serafim Leite (S.J.) na primeira metade do século XX. Esse 

historiador jesuíta é o responsável pela compilação de muitas cartas dos primeiros membros da 

ordem que aportaram no Brasil, tendo conseguido, além disso, acesso ao acervo restrito de 

Roma. Os compilados de que dispomos fornecem importantes bases para as afirmações que 

tecemos neste projeto e que teceremos no decorrer de nossa dissertação. Sem essas fontes, 

talvez não fosse possível construir história indígena do Brasil dos primeiros séculos de 

ocupação europeia. Destacamos, até o momento, os cinco volumes do Monumenta Brasiliae 

(1957), que mesmo com um número limitado de cartas sobre os padres no Espírito Santo, 

fornecem um conjunto de descrições sobre a experiência jesuítica na costa brasileira e suas 

correspondências com a Europa. Além disso, nas Novas Cartas Jesuíticas (de Nóbrega a 

Vieira), publicadas em 1940, podemos encontrar correspondências que contêm rastros do 

contato dos jesuítas com os índios da região – por exemplo, a carta de Luiz de Grã, em que é 

narrado o resgate dos índios Maracajás.  

Para além do trabalho de Leite, encontramos outras fontes publicadas na primeira 

metade do século passado. Delas, podemos retirar proveito para a composição do corpus 

documental. As Cartas Avulsas, republicadas em 1931 pela Academia Brasileira entram nesse 

conjunto. Dessa mesma coleção, o volume III, que corresponde às Cartas, Informações, 

Fragmentos Históricos e Sermões do Padre Joseph de Anchieta, S. J. (1554 - 1594), reúne os 

relatos deste personagem que passou o final de seus anos na capitania do Espírito Santo, onde 

também faleceu, deixando cartas e outros escritos de natureza diversa em relação ao gentio 

capixaba e à sua língua.  
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Como dissemos, alguns desses escritos foram usados em estudos que tinham o Espírito 

Santo como lugar de seus objetos. Nós, no entanto, não encontramos estudos voltados à 

compreensão do nativo capixaba nos séculos referidos acima, com exceção de Maria José dos 

Santos Cunha e de alguns outros pesquisadores que circundam o tema, mas não se 

aprofundaram numa discussão mais densa a respeito do problema. A partir disso, o que 

pretendemos é dar uma nova interpretação às fontes disponíveis, incluindo a experiência dos 

índios no Espírito Santo ao movimento que tira esses atores do esquecimento e das antigas 

concepções de cultura como bloco estático de costumes e tradições.  

É esse justamente um dos pontos da metodologia proposta também aqui. Ressaltemos o 

ambiente extremamente ameaçador para os índios e o processo de pressão que os mesmos 

sofreram, sendo permanentemente empurrados para o interior dos sertões para fugir das 

epidemias e do trabalho compulsório. Há, entretanto, outra face da história, que geralmente é 

esquecida e que alguns autores podem nos ajudar a compreender melhor. É essa face que nos 

ajuda a entender que, em meio à guerra e ao morticínio, alguns fenômenos reforçam a ideia de 

que os índios resistiram até o ponto em que puderam não somente pelo combate físico, mas 

pela adaptação. 

 Nesse sentido, procuramos, a partir dos acontecimentos narrados pelos jesuítas, adequar 

os instrumentos teórico-metodológicos ao estudo dos movimentos indígenas. O antropólogo 

Frederik Barth foi um dos pioneiros em inverter a interpretação do objeto em relação à 

adequação instrumental teórico:  

É necessário um ataque simultaneamente teórico e empírico: 

precisamos investigar detalhadamente os fatos empíricos em diversos 

casos e adequar nossos conceitos a esses fatos, de modo a elucidá-los 

da maneira mais simples e pertinente possível e a permitir explorar suas 

implicações (...). O principal ponto de partida teórico é composto por 

várias partes interconectadas. Em primeiro lugar, enfatizamos o fato de 

que grupos étnicos são categorias atributivas e identificadoras 

empregadas pelos próprios atores12. 

 

É claro que, como antropólogo, Barth está se referindo aos estudos de etnias do presente 

e não às estudadas por historiadores. No entanto, a partir dessa ideia, entendemos que devemos 

cuidar para não ir às fontes munidos de pressupostos teóricos sem antes procurar adequá-los às 

particularidades de nosso objeto, até porque são os próprios atores que atribuem a si mesmos 

as categorias e o máximo que podemos chegar é uma interpretação. O autor, no mesmo artigo, 

                                                 
12 BARTH, Frederik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro, Contra Capa, 2000, 

p. 28-29.  
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chamou a atenção para a flexibilidade das fronteiras étnicas, que é outro subsídio para a 

compreensão dos fatos tratados por nós. Entretanto, havemos de prestar a devida atenção no 

contexto em que os índios eram desfavorecidos biológica e tecnologicamente frente às doenças 

e às imposições portuguesas.  

Paralelamente ao antropólogo, concordamos com Michel de Certeau, que, na introdução 

de A invenção do cotidiano, toca precisamente na problemática daquilo que os receptores fazem 

com a imagem fabricada e que, no nosso caso, é imposta a eles. Certeau refere-se ao modo 

como os receptores empregam estes produtos impostos. De forma similar aos índios que 

subvertiam as “ações rituais, representações ou leis que lhes eram impostas” no processo de 

colonização espanhola, realizavam também os ameríndios brasileiros ações que podem ser 

interpretadas como tais13. O detalhe a que precisamos nos ater é que as tribos o faziam ao seu 

modo, ou seja, é necessário observar como os indígenas “consumiam” o que lhes era forçado a 

consumir, e como se organizaram nessa situação de risco.  

 

INDÍGENAS: AGENTES HISTÓRICOS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO 

 A um nível de reduzido de escala, a história regional nos leva a vasculhar os relatos 

jesuíticos e reconstruir os fatos que envolvem os indígenas em nossa capitania. É claro que não 

há meios para se estudar com nitidez o pensamento das tribos Tupi no Espírito Santo, mas 

alguns antropólogos dedicados a esse esforço já produziram pistas importantes para que 

pensemos como operavam as práticas sociais e a religião indígena nessa época. A exemplo, 

quando Pe. Afonso Brás se queixa, em 1551, de que os índios eram muito inconstantes: 

Fazemos cada dia a doutrina aos escravos desta vila, que são muitos. 

Não ouso aqui batizar estes gentios tão facilmente, ainda que o peçam 

muitas vezes, porque me temo de suas inconstância e pouca firmeza, 

amenos que estejam à beira da morte. Tem-se cá mui pouca confiança 

neles, porque são mui mudáveis, e parece aos homens impossível poder 

estes virem a ser bons cristãos: porque aconteceu de já os batizar 

cristãos alguns, e tornarem a ir para os gentios, e andam depois lá piores 

do que antes, e tornam a se meter em seus vícios, e a comer carne 

humana14. 

  

 Se tomarmos o ponto de vista do inaciano, a dificuldade é realmente grande em converter 

o indígena, visto que são “mui mudáveis”. Seria necessária a força para manter o gentio aldeado 

e fazer com que ele não recalcitrasse. É também por isso que Nóbrega usou aquelas palavras. 

Os índios do tronco Tupi, ao longo do litoral, apesar de rivalidades tribais e familiares, 

                                                 
13 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. v. 1. Petrópolis: Vozes, 1998. pp. 37-53. 
14 Carta do Pe. Afonso Brás aos padres e irmãos de Coimbra. Monumenta Brasiliae. v. I, 1956, pp. 273-274. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

317 

 

mantinham características similares quando do trato com os jesuítas, mesmo porque era prática 

comum que os portugueses forçassem os nativos aldeados a trabalhar em suas terras. Esse 

contexto pode explicar o motivo pelo qual – quatro anos mais tarde, quando um índio vindo da 

Bahia de Guanabara chega Vila de Vitória à procura de ajuda – os jesuítas apelam 

vigorosamente ao relutante capitão-donatário para que assim o fizesse. 

 Mencionamos o caso do resgate dos índios do Gato em 1555. Este acontecimento nos 

mostra a capacidade de tática de um grupo ameaçado, num contexto de guerras constantes, tanto 

pelas próprias tribos indígenas quanto pelos europeus, os quais interferiram nas práticas sociais 

Tupi – baseadas na vingança – e modificaram as guerras, antes elementos de coesão social 

daquela sociedade, transformando-as em meios de acumular prisioneiros e escravos.  

 Como os índios do Gato, esses temiminós trazidos por Vasco Fernandes, encontraram 

essa desesperada alternativa? Antes de mais nada, é possível que a própria denominação 

“temiminó” tenha sido uma identidade afirmada num momento em que eles próprios 

necessitavam disso como diferenciação. É o que John Manuel Monteiro e, depois, Maria Regina 

Celestino de Almeida chamarão de “etnicidade construída no contexto da colonização”15, ou 

seja, Gato Grande (ou Maracaiaguaçu) precisava indicar que ele e seu grupo não eram tamoios, 

mas que estavam em franca guerra contra os mesmos inimigos dos portugueses e que corriam 

grave risco de morte. O principal dos temiminós devia saber que os seus rivais mantinham 

aliança com os franceses que ocupavam a baía da Guanabara e que isso incomodava os 

portugueses. Gato Grande prezava pela sobrevivência de sua tribo e, para isso, utilizou-se da 

inimizade entre os europeus – e das alianças que estes fizeram com tribos inimigas – para tentar 

a salvação de seu povo. A tática deu certo. Na iminência da destruição da tribo dos índios do 

Gato, conta Luís de Grã que as quatro naus comandadas por Coutinho chegaram à baía e, em 

cerca de um dia e meio, levaram quantos puderam, inclusive batizando alguns às pressas na 

beira da praia antes do embarque:  

Chegando lá os navios, estando já com casas e fato queimado, dentro 

em dia e meio se embarcaram com tanta pressa, que havia pais que 

deixavam na praia seus filhos, e dois que ficavam na praia pera expirar, 

já de fome, baptizaram logo, e no-los deram16. 

 

 Note-se, aqui, que o artifício usado pelo principal daquela tribo foi o de que ele e os 

demais queriam tornar-se cristãos. Essa articulação acarretou outros acontecimentos que 

                                                 
15 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, p. 56-77. 
16 Novas cartas jesuíticas, 1940, p. 181. 
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afetaram tanto a história do Espírito Santo quando a do Rio de Janeiro. Quando Gato Grande e 

os outros temiminós aportaram em terras capixabas, provavelmente ele não imaginasse que 

haveria de voltar às suas antigas terras para combater o inimigo comum e que sua tática de 

sobrevivência geraria consequências que se desdobrariam na reconquista da Baía de Guanabara.  

 Acrescente-se a isso uma constatação importante sobre a própria organização social 

tupinambá: tendo livrado sua tribo de um iminente massacre, Gato Grande quebrava uma 

espécie de obrigação social17 daquela sociedade, que tinha a guerra de vingança como um dos 

seus pilares da continuidade das tribos. A partir de um sistema de alianças de parentesco, as 

famílias definiam seus inimigos, fossem essas alianças para vingar a morte de um antepassado 

ou para controle de uma certa região e, dessa forma, a guerra contribuía para a estruturação de 

uma lógica político-religiosa de manutenção daquelas tribos. No caso aqui mencionado, tal 

lógica estava corrompida de certa forma pela intervenção europeia, visto que os tamoios 

(tupinambás) tinham aliança já conhecida com os franceses e é possível, sim, incluir os 

temiminós nessa rede, dado que a diferença entre os nomes dizem respeito a um distanciamento 

de parentesco somente. O termo temiminó corresponde a “netos” ou “descendentes”, ao passo 

que tamoio é uma referência a “avós” ou “antepassados”18. Dessa forma, ambas distinções 

compartilhavam de uma raiz em comum, os tupinambás, que se estendiam desde a capitania de 

São Vicente até a Bahia. 

 O principal da tribo ainda teria que enfrentar outras situações na terra para onde veio. 

Uma delas foi o falecimento de seu filho nomeado Sebastião de Lemos, acontecimento que 

criou uma boa oportunidade de realização da cerimônia fúnebre pelos jesuítas, seguindo o rito 

cristão. Esse fato, segundo Maria José Cunha, “conseguiu despertar nos índios o efeito desejado 

e que era a passagem e incorporação para o modo de vida dos cristãos”19. Mesmo na morte de 

seu filho, Maracajaguaçu figurava como exemplo para os outros índios, até porque o cortejo 

fúnebre foi realizado com grande pompa e solenidade pelos padres. Dias depois, o chefe 

temiminó estava sentado na Igreja Santiago ao lado de Vasco Fernandes Coutinho, para 

acompanhar a missa. Depois do culto, ambos reuniram-se na casa do capitão-donatário para 

                                                 
17 MENDONÇA, Paulo Knauss de. O Rio de Janeiro da Pacificação: franceses e portugueses na disputa colonial. 

Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 1991, pp. 27-31.  
18 “[por não quererem]... esquecer sua procedência dos tamoios (avós) chamavam-se temiminós (netos)”. Ver 

VARNHAGEN, s/d, 19, v. 1. Apud. ALMEIDA, Maria R. C. de. Os índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2010, pp. 53-69. Retomando uma passagem de Varnhagen, Maria Regina C. de Almeida defende 

que podemos estar diante de uma construção identitária dos próprios índios no contexto da guerra colonial.  
19 CUNHA, Maria José S. Maracaiaguaçu, o Gato Grande, aliás, Vasco Fernandes, ou o elogio do discurso 

evangelizador. Revista Ágora (UFES), n. 20, Vitória, 2014, p. 33. 
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uma conversa mediada por um padre língua. Decorrente desta reunião foi a resolução de que 

Maracajaguaçu, sua mulher e seus filhos receberiam respectivamente os nomes de Vasco 

Fernandes, de sua mãe (dona Branca) e de seus filhos, configurando a transferência de nobreza 

por parentesco político, do governador português à nova nobreza da terra20.  

 Esses acontecimentos estão inscritos no fim da década de 1550. Para a década seguinte, 

acreditamos que os índios maracajás tenham exercido papel fundamental na tomada de 

Villegagnon, sob o comando de Estácio de Sá e dos principais das tribos indígenas que estavam 

já aldeadas no Espírito Santo. Num pequeno jogo de causalidade, nada teria ocorrido como foi 

se os maracajás não tivessem atribuído a si mesmos a alcunha de temiminós, diferenciando-se 

dos tamoios, que eram aliados dos franceses, para assim atrair a ajuda dos padres jesuítas e 

consequentemente de Vasco Coutinho em 1555. E não é que defendamos aqui uma história de 

acontecimentos lineares, mas, dentre todas as trajetórias percorridas para que se chegasse a um 

determinado lugar, é necessário que se lembre da contribuição indígena. Deste modo, 

ressaltamos a capacidade de rearticulação dentro da própria etnia e articulação com o outro 

europeu, a construção alianças e de inimizades numa época de intensas guerras como foi 

especialmente este período do governo-geral de Mem de Sá21. 

 De modo geral, desse período da história e até o pleno estabelecimento dos portugueses 

no Brasil – e especificamente na capitania do Espírito Santo – a geração de alguma riqueza e o 

empreendimento da defesa da faixa litorânea teriam sido impossíveis sem a composição 

indígena nos grupos militares. Até por isso, também, era importante que se convencesse o 

principal de uma tribo, pois, assim, tornava-se mais fácil o convencimento dos seus 

subordinados. Maracajaguaçu foi um exemplo de líder que trouxe os seus, oficializando a 

crença em Cristo com os seus batismos e mudança de nome.  

 Aliar-se aos portugueses nem sempre resultou em benefícios para o indígena. Na 

realidade, o massacre das epidemias, o trabalho compulsório e a guerra constante direcionaram 

as comunidades originárias ao desaparecimento. No entanto, o que buscamos em nossa pesquisa 

é a tentativa de mostrar que entre o genocídio e às fugas, há um lugar de resistência em que esse 

elemento foi ativo e participou historicamente da mudança de rumos da sociedade que se 

formava. É esse o centro da discussão que pretendemos seguir em nossas futuras pesquisas, 

trazendo o índio e a capitania do Espírito Santo para o centro do problema: a cultura não 

                                                 
20 Idem, p. 34. 
21 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, p. 62. 
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desapareceu, muitas vezes ela se misturou para que pudesse continuar, e continuou mudando 

apesar dos cenários desfavoráveis.  
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TRADUÇÃO E ILUSTRAÇÃO NO BRASIL JOANINO: 

NOTAS INTRODUTÓRIAS SOBRE A VERSÃO PORTUGUESA DO 

“ENSAIO SOBRE A CRÍTICA” DE ALEXANDER POPE (1810) 

 

Gabriel de Abreu Machado Gaspar1 

 

A little learning is a dangerous thing 

Alexander Pope2 

 

Em 1810 e 1811 vieram a luz pela Imprensa Régia no Rio de Janeiro duas traduções do 

“Ensaio sobre a Crítica” e os “Ensaios Morais” de autoria do poeta inglês Alexander Pope3. 

Estas obras foram traduzidas por D. Fernando José de Portugal, Conde e Marquês de Aguiar e, 

à época, Secretário de Estado dos Negócios do Reino. Estas, contudo, não foram as primeiras 

vezes que Pope foi publicado em língua portuguesa. A primeira tradução portuguesa de uma de 

suas obras, o “Ensaio sobre o Homem”, data de 17694. Até o ano de 1810, foram publicadas e 

traduzidas um total de onze obras do poeta inglês.  

Partindo do pressuposto de que “todos os grandes intercâmbios culturais na História 

envolveram tradução” e de que “a tradução dos textos foi central para os grandes movimentos 

culturais da Europa moderna: o Renascimento, a Reforma, a Revolução Científica e o 

                                                 
1 Graduando em História pela Universidade Federal Fluminense. Bolsista de Iniciação Científica do CNPq. E-

mail de contato: machado.ga18@gmail.com  
2 POPE, Alexander. An Essay on Criticism. In: POPE, Alexander; ROGERS, Pat (org.). Alexander Pope. The 

Major Works. Including The Rape of The Lock and the Dunciad. Nova York: Oxford University Press, 2008. p. 

24, verso 215, grifos no original. 
3 POPE, Alexander. Ensaio sobre a crítica. Traduzido em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José 

Warton, do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810; 

POPE, Alexander. Ensaios Moraes de Alexandre Pope em Quatro epístolas a diversas pessoas traduzidos em 

portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, e do Traductor. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 

1811. 
4 Trata-se da obra POPE, Alexander. Ensaio sobre o homem, poema filosófico de Alexandre Pope, traduzido do 

original inglez na língua portuguesa. Por. A. Teixeira. Lisboa, Off. Anotnio Vicente da Silva, 1769. Cf. 

LOUSADA, Isabel. Para o estabelecimento de uma Bibliografia Britânica em Português (1554-1900). Tese 

(Doutorado) – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1998. 
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Iluminismo”5, Peter Burke e Po-chia Hsia propõem uma “História Cultural da Tradução”, um 

diálogo entre os Estudos da Tradução e a História Cultural6. Nesse sentido, é central para este 

trabalho a perspectiva da “adaptação de ideias e textos conforme eles passam de uma cultura 

para outra”7. Disso decorre a necessidade de se situar os textos traduzidos tanto no seu contexto 

cultural quanto em seu contexto de tradução. Esta visão procura oferecer respostas para seis 

questões: “quem traduz? Com que intenção? O quê? Para quem? De que maneira? Com que 

consequências?”8. 

O objetivo deste trabalho é oferecer respostas introdutórias a algumas das questões 

propostas por Burke por meio da análise do Prefácio de D. Fernando José de Portugal à sua 

tradução portuguesa do “Ensaio sobre a Crítica” de Alexander Pope. 

 

ALEXANDER POPE E O “ENSAIO SOBRE A CRÍTICA” 

 Alexander Pope nasceu na Inglaterra em 21 de maio de 1688 e mudou-se para Londres 

em 17059. Logo publicou as “Pastorals” em 1709 e, dois anos depois, em 15 de maio de 1711 

trouxe a luz “An Essay on Criticism”10. O “Ensaio sobre a Crítica” foi seu primeiro grande 

trabalho independente e publicado de forma anônima. Segundo Paul Baines, “much of this 

poem is delivered as series of instructions, but the opening is tentative, presenting a problem to 

be solved: ‘Tis hard to say, if greater Want of Skill/Appear in Writing or in Judgin ill’”11. Ao 

longo da obra, o poeta inglês enfatiza a oposição entre poesia e crítica, verso e prosa, paciência 

e senso.  

                                                 
5 BURKE, Peter. Culturas da tradução nos primórdios da Europa Moderna. In: BURKE, Peter & PO-CHIA 

HASIA, R. (orgs.). A tradução cultural nos primórdios da Europa Moderna. São Paulo: Editora Unesp, 2009. p. 

17. 
6 BURKE, Peter & PO-CHIA HSIA, R. Introdução. In: ___. (orgs.). A tradução cultural nos primórdios da Europa 

Moderna. São Paulo: Editora Unesp, 2009. p. 9. 
7 BURKE & PO-CHIA HSIA, op. cit., 2009. p. 9. 
8 BURKE, op. cit., 2009. p. 17. 
9 Para uma biografia completa de Alexander Pope, ver o clássico MACK, Maynard. Alexander Pope: A Life. New 

Haven: Yale University Press, 1988. 
10 ROSSLYN, Felicity. Alexander Pope: A Literary Life. Nova York: Palgrave Macmillan, 1990. p. xi-xii. 
11 BAINES, Paul. The Complete Critical Guide to Alexander Pope. Londres: Routledge, 2000. p. 49. 
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Entre os contemporâneos, este Ensaio gerou grandes polêmicas e no mesmo ano de sua 

publicação apareceram as primeiras críticas. Em defesa, Joseph Addison escreveu no Spectator 

de 20 de dezembro de 1711: 

we have three Poems in our Tongue, which are of the same Nature, and each 

of them a Master-piece in its kind; the Essay on Translated Verse [Wentworth 

Dillon, 1684], the Essay on the Art of Poetry [John Sheffield, 1682], and the 

Essay upon Criticism [Alexander Pope, 1711]”12. 

A tradução completa da Ilíada de Homero em Maio de 1720, segundo John Barnard, 

estabeleceu Pope como “the major living Augustan poet”13. Mais de uma década depois da 

publicação, Voltaire escreveu em uma carta que considerava Pope “the best poet in England 

and at present in the world” e que seu Ensaio sobre a Crítica era superior à Arte Poética de 

Horácio14.  

Em 1736, Pope empreendeu um trabalho de revisão para a primeira publicação completa 

de seus trabalhos e dividiu o poema em três seções, com subseções que resumiam cada 

segmento do argumento15. Através desta organização, que reproduzo a seguir, é possível 

perceber seus argumentos e sua reflexão lógica:  

Parte I. INTRODUCÇÃO. He um grande feito tanto o julgar como o escrever 

mal, e qual seja mais prejudicial ao publico, vers. 1. O verdadeiro gosto raras 

vezes se acha, assim como o verdadeiro gênio, vers. 9 – 18. A maior parte dos 

homens nascem com algum gosto, sendo delle privados pela falsa educação, 

vers. 19 – 25. Multidão de críticos, e as causas disso, vers. 26 – 46. Devemos 

estudar o nosso próprio Gosto, e conhecer os seus Limites, vers. 46-67. A 

Natureza a melhor guia do juízo, vers. 68-87. Adiantada pela arte, e pelas 

Regras, que são a Natureza reduzida a methodo, vers. 88. Regras derivadas da 

pratica dos Antigos Poetas, vers. 88 – 110. Por isso deve o Critico 

necessariamente estudar os Antigos , particularmente Homero, e Virgílio , 

vers. 120 – 138. Das Licenças, e uso, que os Antigos delias fazião , vers. 140 

– 180. Reverencia devida aos Antigos, e seu louvor, vers. 181, etc. 

Parte II. CAUSAS, que se oppoe ao verdadeiro juízo, I. A Vaidade, vers. 28. 

II. A Sciencia Imperfeita, vers, 215. III. O Julgar por partes, e não pelo todo, 

vers. 233 – 288. Críticos somente em engenho, linguagem, e versificação , 

vers. 288, 305, 389, etc. IV. São assas difficeis de se contentarem, ou assás 

propensos a admirarem-se , vers. 384. V. A Parcialidade, – Demaziado amor 

                                                 
12 Joseph Addison, The Spectator, no. 253, 20 December 1711, ed. D.Bond (1965), ii. 481–6 apud BARNARD, 

John (ed.). Alexander Pope: The Critical Heritage. Londres: Taylor & Francis e-Library, 2005 
13 BARNARD, John (ed.). Alexander Pope: The critical Heritage. Londres: Taylor & Francis e-Library, 2005. p. 

7. 
14 Voltaire, extract from letter to N.C.Thieriot, 26 October 1726, Voltaire s Correspondence, ed. T.Besterman 

(Geneva, 1953–65), ii. 36 apud BARNARD, John (ed.). Alexander Pope: The Critical Heritage. Londres: Taylor 

& Francis e-Library, 2005, p. 155. 
15 Cf. BAINES, op. cit., p. 50.  

POPE, Alexander. The Works of Alexander Pope, esq. Londres:  
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a huma Seita, – Aos Antigos ou Modernos , vers. 394. VI. A Preoccupação, 

ou Prevenção , vers. 408. VII. A Singularidade, vers. 424. VIII. A 

Inconstância, vers. 430. IX. O Espirito de partido , vers. 45â, etc. X. A Inveja, 

vers. 468. Contra a inveja, e em louvor do bom génio , vers. 508, etc. Quando 

devem os críticos usar principalmente de severidade, vers. 526. etc. 

Parte III. REGRAS para o Critico dirigir as suas maneiras, I. A Candura, vers. 

563. A Modéstia, vers. 566. A Boa Educação, vers. 572. A Sinceridade, e 

Liberdade de conselho, vers. 578. II. Quando o conselho de qualquer se deve 

restringir , vers. 584. Caracter de hum Poeta incorregivel , vers. 600; e de hum 

Critico impertinente , vers. 610, etc. Caracter de hum bom Critico, vers. 629. 

Historia da Critica, e caracteres dos melhores criticos, Aristóteles, vers. 645. 

Horácio, vers. 653. Dionizio , vers. 665. Petronio , vers. 667. Quintiliano, vers. 

670. Longino, vers. 675. Da decadência da Critica, e seu restabelecimento. 

Erasmo , vers. 693. Vida , vers. 705. Boilcau, vers. 714. Lord Roscommon etc 

, vers. 725. Conclusão16. 

Quanto ao contexto de produção, é preciso situar o “Ensaio sobre a Crítica”, sobretudo, 

no que Paul Hazard chamou de “crise da consciência europeia”. Deste período, entre 1680 e 

1715,  

tão denso e carregado que parece confuso, partem claramente os dois grandes 

rios que atravessarão todo o século: um, a corrente racionalista; o outro, 

minúsculo no começo mas que mais tarde transbordará de suas margens, a 

corrente sentimental. E como se tratou, durante essa mesma de crise, de 

abandonar os domínios reservados aos pensadores para ir na direção da 

multidão, para alcança-la e convencê-la; e como foram atacados os princípios 

dos governos e a própria noção de direito, como foram proclamadas a 

igualdade e a liberdade racional do indivíduo; como já se falava alto e bom 

som dos direitos do homem e do cidadão, reconheçamos ainda que quase todas 

as atitudes mentais que em seu conjunto levarão à Revolução Francesa foram 

assumidas antes do final do reinado de Luís XIV17.  

Se num primeiro momento deste processo a hegemonia intelectual parecia estar destinada à 

França, uma rival aparece no norte: a Inglaterra. O reino da revolução científica de Newton, da 

nova filosofia de Locke e das belas letras de Addison, Steele, Swifit, Pope e Prior18. 

Robert Darnton propõe delimitar a Ilustração como um movimento dotado de uma causa 

que precisa “ser situado no tempo e circunscrito no espaço: Paris na primeira parte do século 

XVIII”19. Contudo, esta visão da Ilustração enquanto fenômeno tipicamente francês foi 

contestada por Roy Porter, ao afirmar que se trata de uma teleologia dos historiadores uma vez 

                                                 
16 “Summario Do que contem este Ensaio”. POPE, Alexander. Ensaio sobre a crítica. Traduzido em portuguez 

pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. 

Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. 
17 HAZARD, Paul. A Crise da Consciência Europeia, 1680-1715. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2015. p. 449. 
18 Cf. HAZARD, op. cit., p. 79. 
19 DARNTON, Robert. Os dentes falsos de George Washington. Um guia não convencional para o século XVIII. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 18. 
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que identificam que a tarefa deste movimento era de derrubar o Antigo Regime e construir um 

mundo livre.  

Como os pensadores ingleses estavam longe de ser “democráticos”, “céticos”, “ateístas” 

e, sobretudo, “revolucionários”, estudiosos consideraram que a “eighteenth-century England 

was not enlightened”20. Segundo Porter, a Ilustração inglesa foi marcada por seu pragmatismo, 

não apenas em um sentido mundano, mas principalmente na busca pela felicidade e erradicação 

do egoísmo. E daí decorre o principal dilema da Ilustração Inglesa, “achieve individual and 

group fulfilment with the familiar social frame”21. Por isso, a luta contra o poder central não 

estava no foco dos ilustrados ingleses. Eles estavam mais interessados na própria prática do 

homem em sociedade.  

Na literatura, o século XVIII foi a época da prosa combativa e carregada de ideias 

filosóficas, morais e religiosas. A poesia remetia ao antigo, à oração. Era inteligente, mecânica, 

seca. Os novos espíritos da época, “que se gabavam de nada respeitar, de odiar os preconceitos 

e a superstição, tornavam-se imitadores quando se tratava de literatura”22. Nesse sentido, 

reverenciavam os antigos e não ousavam desobedecer às poéticas de Horácio e de Aristóteles. 

Pope discordava. Esse “digno sucessor de Boileau”, como bem caracterizou Paul Hazard, 

ofereceu ao mundo “uma nova Ars Poetica”23. Em Pope, “dois homens coexistem e nem sempre 

se entendem; chegam mesmo a contradizer-se”24.  

Um deles é impetuoso, impaciente, irritado e se revolta contra os críticos. O outro, 

“clássico”, disciplinado, racional, “anuncia preceitos, dogmas” e “diz ser preciso seguir a 

natureza, a infalível natureza, pura luz, raio divino; mas que deve se seguir essa natureza 

imutável e universal guiado pela razão”25. Em suma, mesmo “muito orgulhoso dessa galeria de 

ancestrais a quem reverencia, Pope, voltando-se para os escritores de seu tempo, pretende reagir 

e ele próprio comandar”26. Nesse sentido, o Ensaio sobre a Crítica de Alexander Pope apresenta, 

                                                 
20 PORTER, Roy. The enlightenment in England. In: PORTER, Roy & TEICH, Mikulás (orgs). The Enlightenment 

in National Context. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. p. 6. 
21 PORTER, op. cit., p. 16. 
22 HAZARD, op. cit., p. 340. 
23 HAZARD, op. cit., p. 354. 
24 HAZARD, op. cit., p. 354. 
25 HAZARD, op. cit., p. 355. 
26 HAZARD, op. cit., p. 355. 
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por um lado, resquícios da tradição antiga da arte poética e, por outro, representa, no campo 

literário, aspectos modernos desta “crise de consciência europeia”. 

 

 

POPE CRUZA O ATLÂNTICO 

Se as ideias contidas no “Ensaio sobre a Crítica” de Pope não atravessaram o Atlântico 

juntamente como seu contexto original, faz-se necessário situar a versão portuguesa em seu 

novo espaço de publicação. Os ventos de mudanças do Século das Luzes começaram a chegar 

em Portugal desde o reinado de D. José I, de 1750 a 1777. Ainda que, como salientou Lúcia 

Bastos Pereira das Neves, seu principal ministro,  Sebastião José de Carvalho e Melo, tenha 

adotado uma política regalista, ele “possibilitou assim que as Luzes se difundissem em Portugal, 

ainda que de um modo bastante atenuado”27. As medidas do Marquês de Pombal foram, escreve 

ela, “fundamentais para moldarem os principais aspectos da Ilustração portuguesa”28. 

Além de suas mudanças no plano econômico, merece destaque, sobretudo, a Reforma 

na Universidade de Coimbra, em 1772, através da imposição de um novo estatuto para o ensino 

superior29. Tal reforma transformou a Universidade em um novo espaço que “serviu como 

poderoso instrumento de unificação ideológica, assegurando, apesar de algumas nuanças, a 

unidade da cultura política”30. 

 A ascensão de D. Maria I ao trono em 1777 e a regência extraoficial do príncipe D. João 

a partir de 1792 foi marcada pela indicação de Rodrigo de Sousa Coutinho à pasta dos Domínios 

                                                 
27 NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Corcundas e constitucionais. A cultura política da independência 

(1820-1822). Rio de Janeiro: Editora Revan, 2003. p. 28. 
28 NEVES, op. cit., p. 29. 
29 Para um panorama das medidas econômicas e políticas de Sebastião José de Carvalho e Melo, ver: MAXWELL, 

Kenneth. Pombal e nacionalização da economia luso-basileira. In: ____. Chocolate, Piratas e outros Malandros. 

São Paulo: Editora Paz e Terra, 1999, p. 89-123.; MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do 

iluminismo. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1996.; FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina: 

política econômica e monarquia ilustrada. São Paulo: Ática, 1993.; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. A 

economia do império português no período pombalino. In: FALCON, Francisco & RODRIGUES, Claudia. A 

“Época Pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. 
30 NEVES, op. cit., p. 33. Para uma análise mais detalhada das reformas pombalinas no âmbito da instrução, 

considerando seus fundamentos teóricos e as mudanças na Universidade de Coimbra e nos chamados estudos 

menores, ver VILLALTA, Luiz Carlos; MORAIS, Christianni Cardoso de; MARTINS, João Paulo. As reformas 

pombalinas e a instrução (1759-1777). In: FALCON, Francisco & RODRIGUES, Claudia. A “Época Pombalina” 

no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. 
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Ultramarinos31. Ilustrado, afilhado de Pombal e com experiência no exterior, a principal 

preocupação do Ministro  

tornou-se a de manter, através da criação de um império luso-brasileiro, a 

colônia do Brasil ligada a Portugal, do qual este seria o centro comercial e 

aquela, o corpo produtivo, mas em condições de igualdade social com a 

metrópole e liberada, enfim, da maior parte dos entraves característicos do 

sistema colonial32. 

 D. Rodrigo articulou um amplo programa de “luminosas reformas” para o reino 

português. Neste programa, os domínios ultramarinos assumiram notável importância, pois 

constituíam, nas palavras de d. Rodrigo, “a base da grandeza do nosso augusto trono”, uma vez 

que, sem eles, Portugal “seria dentro de um breve período uma província da Espanha”33. Nesse 

sentido, este programa foi marcado pela consciência da indissolubilidade do Império Português 

enquanto uma unidade política. Esta  

ideia de Império luso-brasileiro não nasceu, pode-se argumentar, de uma crise 

econômica do sistema colonial, mas, sim, de uma arguta percepção, 

propiciada pelas Luzes, das novas condições políticas e mentais da segunda 

metade do século XVIII, aguçada pela independência das treze colônias 

inglesas da América e, posteriormente, pela Revolução Francesa, no seio de 

uma reduzida elite governamental, liderada por Rodrigo de Souza Coutinho34. 

 Com a chegada da Corte ao Brasil em 1808 e a manutenção da figura de D. Rodrigo até 

sua morte, em 1812, as atividades ilustradas continuaram, agora no Brasil35. Uma das primeiras 

obras publicadas por essa instituição foi justamente a versão portuguesa do Ensaio sobre a 

Crítica de Alexander Pope, traduzida por Fernando José de Portugal e Castro. Após cursar Leis 

na Universidade de Coimbra, d. Fernando atuou como membro do Tribunal da Relação do Porto 

e desembargado da Casa de Suplicação de Lisboa.  

De forma semelhante ao irmão, que anos antes havia governado a Capitania da Bahia, 

d. Fernando foi para lá indicado em 1788, posto em que atuou até 1801, ano de sua nomeação 

                                                 
31 Dados biográficos e informações sobre a trajetória de Rodrigo de Sousa Coutinho podem ser encontrados em: 

SILVA, Andrée Mansuy-Diniz. Uma figura central da Corte Portuguesa no Brasil: D. Rodrigo de Sousa Coutinho. 

In: MARTINS, Ismênia & MOTTA, Márcia (Orgs.). 1808 – A Corte no Brasil. Niterói: Editora da UFF, 2010. 

POMBO, Nívia. Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. Pensamento e ação político-administrativa no Império 

Português (1778-1812). São Paulo: HUCITEC Editora, 2015. 
32 NEVES, op .cit., p. 31. 
33 Citado por Maxwell, A Devassa..., p. 329. 
34 NEVES, Guilherme Pereira das. Como um fio de Ariadne no intrincado labirinto do mundo: a ideia do império 

luso-brasileiro em Pernambuco (1800-1822). Ler História, Lisboa, nº 39, 2000. p.. 56. 
35 Cf. DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Aspectos da ilustração no Brasil. In: ____. A interiorização da metrópole 

e outros estudos. São Paulo: Alameda, 2009. p. 67-69. 
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para vice-rei no Rio de Janeiro36. Retornando a Portugal em 1806, atuou brevemente como 

presidente do Conselho Ultramarino, mas, com a vinda Corte para o Brasil, assumiu e 

conservou o cargo de Ministro de Estado do Príncipe Regente na América até o seu falecimento, 

em 181737.  

No Prefácio de sua tradução, D. Fernando afirma que após as traduções da Ars Poetica 

de Horácio, da Poética de Aristóteles e da Arte Poética de Boileau, pensou 

que seria tão bem hum serviço útil, e proveitoso verter em vulgar o Ensaio 

sobre a Crítica de Alenxandre Pope, hum dos Poetas Inglezes mais correctos, 

para os que desejão saber as regras, e preceitos de escrever bem em verso, e 

julgar com acerto das composições poéticas, as podessem mais facilmente 

apprender, lendo esta obra em nada inferior aquellas em mesmo gênero38. 

Depois disso, o tradutor passa a apresentar um breve histórico da obra, desde o ano de 

sua publicação até sua própria divisão interna. Outro aspecto importante ressaltado por D. 

Fernando foi a recepção do Ensaio quando de sua publicação original. Sobre isso, ele comenta 

que “logo que este Ensaio sahio á Luz, vários críticos o censurarao injustamente” e se refere, 

por exemplo, a John Dennis. Apenas um mês após a publicação original do Ensaio, Dennis 

escreveu “Reflections Critical and Satyrical, upon a late Rhapsody, call’d, an Essay upon 

Criticism”, em que atacava tanto a obra quanto o seu autor39. A respeito das críticas, D. 

Fernando afirma que eram “diferentes opusculos cheios de mordacidade, de jocosidade, e 

motejos, querendo mostrar, que os preceitos erão falsos, ou triviaes”40. Ele também cita 

comentários de Addison, Voltaire e Samuel Johnson sobre a obra. 

Após comentar sobre as versões francesas e alemãs do Ensaio, D. Fernando apresenta 

as discussões da época sobre a Tradução e afirma que “muito se tem questionado sobre as 

traduções livres, e literais; e qual o melhor methodo de traduzir um Poeta, se em verso, se em 

proza”41. Ele comenta as opiniões de diferentes letrados e tradutores do período moderno, como 

                                                 
36 Os trabalhos sobre sua atuação enquanto governador da Bahia são escassos e único que aborda o assunto é o de 

REISEWITZ, Mariane. Dom Fernando José de Portugal e Castro: prática ilustrada na colônia (1788-1801. 

Dissertação (Mestrado em História Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 
37 Para completa discriminação de seus cargos e ocupações ver: LIMA, Oliveira. Dom João VI no Brasil. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 2006. p. 125-129. 
38 PORTUGAL, Fernando José de. Prefação. In: POPE, Alexander. Ensaio sobre a crítica. Traduzido em portuguez 

pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de José Warton, do Traductor, e outros; e o Commentario do Dr. Warburton. 

Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. p. I. 
39 Cf. BAINES, op. cit., p. 13.  
40 PORTUGAL, op. cit., p. II. 
41 PORTUGAL, op. cit., p. VIII. 
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Charles Batteaux, francês e tradutor de Epicuro, Aristóteles e Horário; Anne Dacier, tradutora 

de Homero; o abade Desfontaines, autor da versão francesa de Virgílio, dentre outros. A 

discussão girava em torno da forma de traduzir uma obra poética, se em verso ou em prosa. Ao 

fim, ele conclui que 

em ambas estas espécies de versões há inconvenientes, e das obrigações de 

hum Traductor se podem facilmente conhecer onde se encontrão maiores. A 

essência das traducções consiste principalmente na fidelidade, e na exacção; 

e neste ponto se podem comparar com a História42. 

 Para resolver a questão, Fernando José de Portugal recorre à obra de Noel-Ettiene 

Sanadon, padre e tradutor francês que viveu entre 1676 e 1733. Segundo D. Fernando, no 

Prefário à sua tradução de Horácio, o padre francês defende que “a tradução de hum Poeta feita 

em prosa terá toda a perfeição, que póde ter, quanto á fidelidade”43. Deste modo, o tradutor 

português reconhece que “só me propuz fazer huma traduccção fiel, e bastantemente litteral, 

deste Ensaio, quanto permite o gênio da Lingoa”44.  

 Por fim, D. Fernando trata das diversas edições das obras de Pope e se refere à edição 

de nove volumes feita por Joseph Warton em 1797 e a de dez volumes feita por Gilbert 

Wakefield em 1806. Quanto à sua tradução, ele afirma que  

quanto ao Texto, que vai defronte da versão, segui quase sempre a edicção de 

Warton; e traduzi as Notas, e ilustração, cortando, ou omitindo algumas 

insignificantes, ou que não quadravão com os princípios da nossa Religião45. 

Ao afirmar que suprimiu e omitiu trechos insignificantes ou que não se enquadravam aos 

princípios da fé católica portuguesa, D. Fernando admite ter feito alterações no texto original e 

em sua tradução. 

* * * 

Se este artigo apresentou mais questões do que pudemos responder, deve-se, 

principalmente, ao fato de se tratarem de notas introdutórias a um objeto de estudo recente. Nas 

últimas décadas, surgiram diversos estudos pioneiros sobre a história dos livros e da leitura na 

Ilustração luso-brasileira, que enfatizavam sobretudo a circulação de livros e as práticas da 

                                                 
42 PORTUGAL, op. cit., p. VIII-IX. 
43 PORTUGAL, op. cit., p. IX. 
44 PORTUGAL, op. cit., p. X. 
45 PORTUGAL, op. cit., p. XII. 
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leitura46. Poucos, contudo, se debruçaram sobre a questão das traduções e seu papel na 

circulação de ideias no contexto da Ilustração luso-brasileira.  

A análise do Prefácio escrito por Fernando José de Portugal e Castro à versão portuguesa 

do “Ensaio sobre a Crítica” lança luz sobre vários aspectos referente à própria atividade 

intelectual de um homem ilustrado de sua época. Em primeiro lugar, aponta para um profundo 

conhecimento da literatura inglesa e, sobretudo, da obra de Alexander Pope. Em segundo, 

mostra-se a par das grandes discussões sobre o modo correto de se traduzir uma obra, se em 

verso ou em prosa. 

Por fim, D. Fernando, revela ter suprimido trechos do Ensaio de Pope considerados por 

ele inadequados à fé católica do reino português. Que trechos foram esses? Quais aspectos do 

“Ensaio sobre a Crítica” este ilustrado português considerou ofensiva à religião católica? Estas 

já são questões para um outro artigo...  

                                                 
46 Podemos citar, dentre outros, os trabalhos de NEVES, Lúcia Maria Bastos. O comércio de livros e a censura de 

ideias: a atividade dos livreiros franceses no Brasil e a vigilância da Mesa do Desembargo do Paço. Ler História, 

Lisboa, n. 23, p. 61-78, 1992. VILLALTA, Luiz Carlos. Reformismo ilustrado, censura e práticas e leitura: usos 

do livro na América portuguesa. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 

1999. SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Livro e sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821). Revista de História, São 

Paulo, n. 94, p. 441-457, 1973. ALGRANTI, Leila. Livros de Devoção, Atos de Censura - ensaios de história do 

livro e da leitura na América Portuguesa. São Paulo: Hucitec, 2004.  
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OS PRESSUPOSTOS DA FORMAÇÃO DO ESTADO MODERNO NO 

PENSAMENTO POLÍTICO DE MAQUIAVEL 

 

Gilson dos Reis Melo Filho1 

 

O presente tema visa elencar a existência de elementos que conformam no pensamento 

político de Maquiavel a presença de ideias e posicionamentos que contribuem para se pensar o 

atual Estado moderno. Dois elementos serão considerados vitais para tal objetivo, entre eles, a 

identificação do povo como parte do corpo político, sendo este capaz de alterar os rumos da 

política, e por fim, a criação de um exército permanente como um elemento fundamental na 

defesa da liberdade e na manutenção do Estado. Além disso, se mostrará o porquê da república 

romana se encaixar como o melhor exemplo para representar o Estado que sobreviveu por muito 

tempo na dualidade ordem/conflito.  

Para o fim de alcançar tais objetivos, são necessárias as esquematizações das principais 

obras maquiavelianas, o Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio publicada no ano de 

1531 e também, a sua obra mais famosa, intitulada O Príncipe publicada no ano de 1532. Nelas, 

são retratados os modos como os conflitos são estabelecidos e algumas das variáveis para as 

instituições políticas das cidades. Escritas com uma grande proximidade, a leitura em conjunto 

dessas obras esclarece melhor o pensamento político de Maquiavel. 

 

O POVO COMO PARTE DO CORPO POLÍTICO 

 

Permeado amplamente pelo pensamento dos antigos- gregos e romanos, e com a intenção 

de influenciar a coragem e o valor da liberdade nos seus contemporâneos, o pensador Nicolau 

Maquiavel sofreu forte influências clássicas em suas ideias e escritos perante toda sua vida na 

passagem do século XV para o XVI em Florença, região da Toscana, na atual Itália. É dessa 

influência, na qual marcou fortemente a renascença italiana, que nasce a preocupação pelas 

                                                 
1 Graduando em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Endereço de e-mail: 

dosreis_gilson@yahoo.com.br 
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diferentes formas de governo, o papel do povo nas questões públicas, a liberdade dos cidadãos 

e a proteção e expansão das cidades e etc. 

O povo como uma parte da organização da cidade vem da própria antiguidade clássica, 

como se pode notar no exemplo mais notável das pólis gregas- a cidade de Atenas sendo a mais 

reconhecida-, na qual o comando estava comprometido ao povo2 que a organizava entorno da 

democracia. A pergunta que adquire fundamental importância aqui, no sentido que difere a 

participação dos antigos para o tempo em que vivia Maquiavel em Florença, é a seguinte: de 

que forma o povo passou a ser um corpo político de importância fundamental para a vida em 

sociedade e sua consequente manutenção? 

A primeira resposta possível para tal questão seria a fundamentação do povo como uma 

parte do corpo político capaz de criar conflitos dentro da sociedade, que por consequência 

alteraria os rumos da política. E não somente na criação destes, mas também no fortalecimento 

das instituições que regem a vida daquela sociedade. Neste sentido, Maquiavel rompe com duas 

barreiras históricas ao mesmo tempo, e traz com elas duas inovações, entre estas, a identificação 

da importância do povo nos conflitos políticos inerentes à vida em sociedade, retomando e 

aperfeiçoando tal valor da antiguidade clássica e, a outra, que é o benefício da sua participação 

ativa para as instituições políticas de uma dada sociedade, no que confere maior estabilidade e 

possibilidade de manutenção.    

Na obra O Príncipe, influenciada pela longa tradição do "espelho do príncipe"3, na qual 

indivíduos mandavam conselhos para os governantes no trato da boa governança aliada aos 

princípios dos valores cristãos, Maquiavel ao utilizar dos conselhos, faz de modo totalmente 

inovador para o poderoso membro da nobreza Lourenço de Médici. Na dedicatória do livro4, já 

se estabelece a base do conflito: a diferença de posições entre os homens. Usando a metáfora 

da montanha/planícies para fazer referência à príncipes/povos, Maquiavel diz "ser necessário 

ser príncipe para conhecer bem a natureza dos povos; e para conhecer bem a natureza dos 

príncipes, faz-se necessário pertencer ao povo"5, mostrando que o conhecimento político só 

pode ser conhecido de forma parcial e conforme a posição que ocupa. O que faz pensar a 

incompletude de um rei ou qualquer nobre que queira governar per si sem reconhecer outros 

elementos. 

                                                 
2 FUNARI, Pedro Paulo. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto. 2002. p.35-40 
3 BIGNOTTO, Newton. Maquiavel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p.13 
4 MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe: comentários de Napoleão I e Cristina de Suécia. São Paulo: Jardim dos 

Livros, 2007. 
5 Ibidem, p. 22 
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Contudo, é no capítulo IX que se estabelece de forma mais direta tal conflito entre os 

diferentes homens e seus humores, com base no conteúdo político que nasce dessa diferença. 

Fica bem claro a divisão estipulada por Maquiavel entre as duas disposições (ou humores) 

opostas de espírito na seguinte passagem: 

 

 

Isso ocorre quando o povo não quer ser mais comandado e oprimido pelos 

grandes (ou nobres), e os grandes querem comandar e oprimir o povo; desses 

dois aspectos diferentes nasce, nas cidades, um destes três efeitos: o 

principado, liberdade ou licenciosidade (desordem)6  

 

 

Os humores nascem naturalmente nos homens pelo simples fato deles desejarem algo, ou 

melhor, desejarem se tornar algo, seja um simples artista ou até mesmo um poderoso imperador. 

Na esfera política, isto pode ser traduzido como querer dominar (grandes) ou não querer ser 

dominado (povo). Sendo o equilíbrio impermanente a própria liberdade, pois ela sempre tem o 

risco de cair, de um lado, num principado, e, portanto, na tirania e na ambição dos grandes, ou 

cair, do outro lado, na licenciosidade, que é a desordem e falta de liderança do povo.    

A liberdade, segundo Quentin Skinner7, era um conceito amplamente discutido nos 

antecedentes históricos de Florença, vinha desde os dictatores, passando pelos juristas Salutati 

e Petrarca e sendo debatido pelos humanistas cívicos em sincronia com Maquiavel, e 

representavam o reforço da necessidade de cidadãos ativos para o autogoverno e também da 

independência das cidades "no sentido de estar livre de interferência externas”8  

O principado civil ou república são as formas de governo que mais estabelecem o conflito 

e, portanto, a própria liberdade, pois é nela que as instituições são criadas e estabelecem o 

ordenamento da vida em sociedade regidas pelas leis. Maquiavel afirma que o principado civil 

também pode ser obra dos grandes, que escolhem dentro dos seus quadros uma liderança, apesar 

da dificuldade de se aliar ao povo por esse caminho. Independentemente de conquistar o povo 

pelas diversas maneiras existentes, Maquiavel é enfático com relação à necessidade de manter 

o povo do lado do príncipe, enveredando pela maior importância da necessidade de manutenção 

do que da forma da conquista, estabelecendo um novo patamar de análise das formas de 

governo: 

                                                 
6 Ibidem, p. 91 
7 SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras. 1996 
8 Ibidem, p. 99 
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E ainda é possível conquistar o povo de várias maneiras, mas como elas 

variam segundos as circunstancias, não há como criar uma única regra, 

e, portanto, eu as deixarei de lado. Concluirei apenas que um príncipe 

precisa ter consigo um povo amigo, do contrário sucumbirá às 

adversidades.9  

 

 

A mudança de expectativa para a importância da manutenção do Estado impõe um novo 

modo de enxergar a forma de governo, pois vai além de uma tradição aristotélica que se pensava 

como e quem governa e "transforma-se em como mantém"10. As diversas formas de se governar 

e a necessidade de se manter o Estado são encontradas em duas passagens nas distintas obras, 

tanto no livro “O Príncipe” em: "todos os Estados11, todos os governos que tiveram ou teve 

domínio sobre os homens, foram ou são repúblicas ou principados."12 quanto no Discursos 

sobre a primeira década de Tito Lívio (Discorsi)13 em referência à exemplaridade dos antigos 

romanos, por sinal rejeitada em seu tempo 

[...] na ordenação das repúblicas, na manutenção dos estados, no 

governo dos reinos, na ordenação das milícias, na condução da guerra, 

no julgamento dos súditos, na ampliação dos impérios, não se vê 

príncipe ou república que recorra aos exemplos dos antigos14  

 

Um outro fator, presente nessa sentença, que independe da forma de governo, é a 

existência de elementos prévios a formação das sociedades, que é a presença de características 

que fundamentam o Estado, sendo necessário o aprendizado da história da localidade para sua 

melhor manutenção. No Discorsi é feito exatamente isso, é necessária a aprendizagem da 

história de Roma para se afirmar que nela existiu o melhor modelo de manutenção de um 

Estado: a república romana. 

Contudo, a especificidade de Roma não foi devido ao seu princípio livre15 como a Esparta 

de Licurgo que a manteve longe de qualquer servidão externa, nem à sua própria virtú, pois 

                                                 
9  MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe: comentários de Napoleão I e Cristina de Suécia. Op. Cit.. p.95. 
10 FALCÃO, Luís Alves. As formas do principado maquiaveliano. Número 6, 2013/01. Rio de Janeiro: Revista 

Estudos Hum(e)anos, 2013. p.69. 
11 O termo “Stato” em italiano no original é utilizado para se referir não a uma forma de governo, mas ao Estado 

como uma ordenação organizada numa sociedade independentemente de como ela é governada. Corroborando 

com a ideia de conservação. 
12 MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe: comentários de Napoleão I e Cristina de Suécia. Op. Cit.. p.25. 
13 MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio. São Paulo: Editora Martins Fontes. 

2007.  
14 MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio. Op. Cit.. p. 6. 
15 Ibidem, p. 12. 
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Rômulo pretendeu guiar a vida livre com boas leis, mas com a finalidade de fundar um reino1617. 

O que manteve Roma livre e, considerada por Maquiavel como, a república mais perfeita, foi a 

existência dos ordenamentos que se mesclaram num governo misto afim de mantê-la estável e 

firme. De um lado, principado e optimates, de outro, o governo popular, um tomando conta do 

outro, conforme abaixo: 

nunca se privou de autoridade o governo régio para dá-la ao optimates, 

para dá-la ao povo; mas, permanecendo mista, constituiu-se uma 

república perfeita: perfeição a que se chegou devido à desunião entre 

plebe e senado.18  

 

Na escrita do livro Discorsi, temos um posicionamento favorável à república e ao povo 

como elemento fundamental para a manutenção de uma dada sociedade, e também encontramos 

esquematizado no O Príncipe um conselho ao Lourenço de Médici sobre a necessidade de se 

ter o povo do lado para se ter menos dificuldade de se governar o Estado, que por sua vez 

precisa ser conservado, mesmo com sua capacidade de gerar conflitos.   

 

A NECESSIDADE DO EXÉRCITO PERMANENTE 

A criação de um exército próprio é uma continuidade dos efeitos da noção do povo como 

parte do corpo político. No capítulo XXI do 1º livro do Discorsi, é mostrado que os principados 

ou as repúblicas modernas que não possuem defesa própria deveriam se envergonhar e que, "tal 

deficiência não se dá por falta de homens apto para a milícia, mas por culpa deles mesmos [os 

governantes], que não souberam fazer de seus homens soldados."19 . Portanto, tal capacidade 

de arregimentar indivíduos para as milícias, depende de forma substancial da virtú dos líderes 

do governo. 

A virtú é um conjunto de qualidades da política para a conquista ou a manutenção do 

poder, se refere então a uma moral pública e é exercida nos espaços públicos das cidades. No 

caso acima, vemos a virtú relacionada a uma pessoa, no caso o governante, porém, ela também 

pode e deve ser estendida a um povo. A virtú militar pode ser entendida como uma da dimensão 

da virtú política, e ela é necessária para definir o conjunto de qualidade de um povo no que 

                                                 
16 Ibidem, p. 18.  
17 Aqui fica exposta com clareza o caráter republicano da obra e do autor, pois se critica a tirania dos principados, 

além da presença, em outras partes, de críticas à hereditariedade como forma de sucessão no poder. 
18 Ibidem, p. 19. 
19 Ibidem, p. 80. 
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tange não só a defesa da pátria, mas também no reforço do exercício da própria virtú dos 

cidadãos nas instituições da cidade, fortalecendo o corpo político. 

O contexto histórico e político vivido no período renascentista (XIV-XV) retrata um 

momento conturbado20 na história florentina. O ducado de Milão, a partir de Giangaleazzo e 

logo em seguida seu filho, o duque Filippo Maria Visconti representariam uma ameaça indireta 

pelo ímpeto conquistador de Milão nas proximidades à Florença, o que levaria uma guerra 

direta de 1423 até 1454, ano no qual Cosme de Médici conseguiu negociar a independência da 

república florentina depois de muita guerra. 

Na Igreja romana, o contexto também não era diferente. Pois, ela se encontrava totalmente 

dividida em facções – principalmente entre as famílias Orsini e Colonna, que brigavam para 

eleger o papa a cada vez que vagava o cargo supremo da Igreja. A Igreja passava por um 

processo de centralização para romper com o facciosismo interno21, percebido então pelo 

próprio Maquiavel nas ações imperiais da figura de César Borgia, cardeal e filho do então papa 

Alexandre VI. 

É neste ambiente belicoso que seria fornecido a base para Maquiavel pensar o uso dos 

exércitos, se seriam mercenários ou próprios do local. Nos capítulos XII, XIII e XIV do livro 

O Príncipe temos uma esquematização das suas ideias acerca das armas utilizadas na 

manutenção de um principado. No primeiro deles, temos que independente do principado 

(velho, novo ou misto) o fundamento para a manutenção é ter boas leis e boas armas. O uso de 

mercenários vai contra o último fundamento, pois Maquiavel enfatiza bem a natureza dos 

soldados que guerreiam somente em troca de dinheiro ou bens: 

[...] são desunidos, ambiciosos, indisciplinados, infiéis, corajosos entre 

amigos e covardes entre os inimigos. [...] Eles não têm outro motivo 

para permanecer no campo de batalha senão o pequeno salário que 

recebem, o que não é suficiente para morrer em defesa dos que o 

empregam. [...] a própria ruína da Itália foi causada pelo longo tempo 

que passou contando com tropas de mercenários22  

 

Maquiavel atribui ao uso do exército de mercenários a própria ruína da Itália que começou 

a ser atacada por diversos estrangeiros que perceberam tal fragilidade. Porém, se há uma tropa 

pior que a mercenária - que é simplesmente covarde, essas são as tropas auxiliares, vindas de 

                                                 
20 LARIVAILLE, Paul. A Itália no tempo de Maquiavel. São Paulo: Companhia das Letras, 1988; SKINNER, 

Quentin. A renascença italiana. In: As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das 

Letras. 1996, p. 91-133. 
21 LARIVAILLE, Paul. A Itália no tempo de Maquiavel. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p.50-51. 
22 MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe: comentários de Napoleão I e Cristina de Suécia. Op. Cit.. p.110. 
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outros potentados, nas quais dependendo do valor militar que possuem, apresentam um risco 

para a cidade que precisou requisitar tal ajuda. Ele ainda adiciona à lista a existência de exércitos 

mistos, que combinam mercenários e próprios dentro dos quadros, mas acaba concluindo o 

assunto da seguinte maneira: "sem exército próprios nenhum principado está seguro [...] as 

armas próprias são aquelas compostas de súditos ou de cidadãos"23 . No capítulo XIV temos 

assuntos direcionados à virtú militar do príncipe, ou para qualquer governante que está no 

comando, e que, para se manter, precisa aprender a arte da guerra, estudar a história dos grandes 

personagens e manter o contínuo treinamento do corpo e da mente mesmo em tempos de paz. 

Nos escritos de Maquiavel pode-se interpretar que a forma de governo republicana como 

a melhor maneira de unir a virtú militar do conjunto dos seus cidadãos à cidadania e ao 

fortalecimento do Estado. O autor José Antônio Martins identifica no “cidadão-soldado” o 

elemento principal para a construção do exército próprio, pois ele “traz para o ambiente militar 

os sentimentos e os valores que animam sua vida, no limite, o amor-pátrio, à dedicação à causa 

pública."24 .O que fortalece a teoria na qual o nascimento do exército próprio é uma necessidade, 

principalmente, mas não particularmente, dos corpos políticos republicanos e seus 

ordenamentos. 

No proêmio do livro A arte da guerra, escrito em 1521, há uma importante relação entre 

a necessidade de harmonizar a vida civil e a vida militar, sendo ambas dependentes, pois servem 

para demonstrar a virtú de uma cidade e seus habitantes. A partir disso se estabelece a 

importância de se pensar como o estudo da arte da guerra é útil para o ordenamento de todo o 

corpo político da cidade, conforme indicado no trecho abaixo: 

Porque todas as artes que se instituem em uma civilização para o proveito do 

bem-estar comum dos homens, todas as instituições criadas em uma 

civilização para se viver temente às leis e Deus, seriam vãs, se não fossem 

preparadas as suas defesas. Essas defesas, quando bem constituídas, mantêm 

as outras artes e instituições, mesmo que não sejam bem ordenadas. Assim 

como, ao contrário, as boas instituições sem a ajuda militar desordenam-se, 

não diferentemente de um soberbo e real palácio que, mesmo ornado com 

gemas e ouro, sem o teto não teria o que o protegesse da chuva.25  

 

CONCLUSÃO 

A partir de tais considerações existentes dentro das principais teorias e escritas de 

Maquiavel, sob pano de fundo do contexto histórico caótico vivenciado pelo autor, é visível a 

                                                 
23 Ibidem, p. 125. 
24 MARTINS, José Antônio. Introdução. In: MAQUIAVEL, Nicolau. A Arte da guerra. São Paulo: Hedra, 2011, 

p.9-27. 
25 MAQUIAVEL, Nicolau. A Arte da guerra. São Paulo: Hedra, 2011, p. 32. 
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indicação de fundamentos do Estado moderno. Ao mencionar a existência do bem e do mal, 

pertinente à moral cristã, Maquiavel não prediz a existência de um princípio para a natureza 

humana, mas sim que, na história, é possível ver exemplos variados da inconstância do 

comportamento humano, e para regular isso, o Estado em sua época se inclinava para a 

resolução dos conflitos com a hipótese sempre de que, independentemente das pessoas serem 

ruins ou boas, o Estado precisa ser organizado conforme a probabilidade delas causarem más 

ações para a vida em sociedade, e portanto, requer do Estado, agir de forma coercitiva, como 

Fitche26 muito bem pontou27. 

Gilberto Bercovici retrata o conceito maquiaveliano de necessità, sendo este a adaptação 

ao “processo inelutável de acidentes a que está exposta uma sociedade política [...] um princípio 

constante de ação do Estado em uma situação de guerra (exceção) permanente”.28 Com relação 

ao príncipe, este deve tomar decisões adaptadas por causa do caráter contingencial da política. 

Bercovici retrata, da seguinte maneira, a razão de Estado maquiaveliana,  

com sua racionalidade conquistadora, se organiza em torno da ideia de 

inimigo, analisando todas as situações em termos de ameaça ou 

hostilidade. A política é movimento e risco, uma guerra permanente. O 

príncipe está exposto à precariedade e à infinita variedade de êxitos de 

seu governo.29 

 

O secretário de Florença não quer saber o princípio que fundamentou o ser humano como 

individuo – se por Deus ou outra explicação cósmica, nem se ele é bom ou ruim na essência, 

mas pontua de forma pertinente o Estado como um elemento político que estabelece a ordem 

entre as diferentes pessoas de uma dada sociedade, não julgando essa parte do corpo social nem 

como boa nem como ruim, mas sim necessária para dar vazão e ordenamento às várias 

possibilidades de ações dos seres humanos pelos conflitos existentes.  

Sendo a república romana ou de governo misto o melhor exemplo regulador dos conflitos, 

pois a percepção prévia dessa forma de governo da antiguidade, é que, o nascimento dos 

conflitos é um fato inevitável, e, portanto, é preciso organizar a sociedade com base nessa 

observação, principalmente para os governantes dotados de virtú, e também ao povo que exige 

                                                 
26 FICHTE, Johann Gottlieb. Pensamento político de Maquiavel. São Paulo: Hedra, 2010, p.41-44. 
27 O autor Fichte recupera a importância dos pensamentos maquiavelianos (em oposição ao termo pejorativo 

“maquiavélico”) num período em que a percepção sobre o autor florentino e suas ideias estavam envolvidas em 

julgamentos morais que denegriam toda a sua complexidade e importância. 
28 BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica do constitucionalismo. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008, p.62. 
29 Ibidem, p. 73. 
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a parte nos negócios públicos com o desejo de não serem submissos, como não ocorre nos 

principados que cometem tirania. 

Por fim, a república mantida pela lei, contando com a participação ativa dos cidadãos na 

defesa da liberdade e nos negócios públicos, na inexistência de intervenções externas às 

instituições locais, no trato da arte da guerra como defesa e expansão da sociedade por meio de 

tropas próprias são fundamentos valorizados na criação e defesa dos atuais Estados modernos, 

que para Maquiavel, teve o melhor exemplo lá na antiguidade, onde se manteve por muito 

tempo a dualidade conservação/conflito, sendo esta virtuosa e única na história: a república 

romana. 
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A POLÍTICA DE IMPRESSÃO DOS SERMÕES PORTUGUESES E A 

PEDAGOGIA INQUISITORIAL (SÉC. XVII)1 

 

Leonardo Coutinho Lourenço* 

 

A política de impressão em Portugal era extremamente regulada. Pesavam sobre livreiros 

e impressores uma série de exigências as quais poderiam levar os sujeitos à mesa da Inquisição 

em caso de falta. O primeiro passo para a impressão e circulação de livros era a censura 

preventiva2. O sistema de censura fora regulamentado desde 1540, com a vigilância preventiva 

da Inquisição sempre presente. 

O objetivo de fazer com que os impressos e livros vendidos atendessem as normas era 

atingido seguindo duas estratégias: a realização de duas pressões, uma penal e outra moral3. 

A pressão penal era exercida pelo próprio Tribunal que ameaçava com processo todo 

aquele que desse a imprimir ou editar qualquer papel sem as devidas licenças. Esse escopo 

vinha acompanhado de todo aparelho de censura inquisitorial e contava com ajuda dos 

familiares que comunicavam algum caso suspeito. Já a pressão mora estava assentada no 

investimento feito pelo Tribunal para a construção de uma imagem de integridade e coerência, 

alheia às preferências e parcialidades4. Já em 1570, com as reformas empreendidas pelo Cardeal 

D. Henrique, a realização da censura ficou concentrada no poder do Conselho Geral. A intenção 

era de que nenhum papel, obra, opúsculo, livro, panfleto ou qualquer coisa impressa, dessa a 

correr sem que se soubesse, com certeza, que não tinham coisas contrárias à fé ou aos bons 

costumes. 

Mesmo nos casos que não exigiam a passagem pelo crivo do Conselho Geral, como as 

conclusões dos estudantes e mestres das Universidades, a Inquisição buscou que os 

                                                 
* Doutorando - PPGH - UFF 
1 Texto é uma versão da dissertação de mestrado apresentada ao programa de Pós-Graduação em História da 

UFF, sob o título “Palavras que o vento leva: a parenética inquisitorial portuguesa dos Áustrias aos Braganças 

(1605-1673).” 

2 MARQUILHAS, Rita. A Faculdade das Letras. Leitura e escrita em Portugal no séc. XVII. Lisboa: Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 2000. p. 192. 

3 Ibidem. p. 193. 

4 Ibidem. 
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qualificadores distritais  - sobre quem recaía essa competência específica – fossem o mais 

coerentes possíveis com o que emanava do Conselho, evitando que pareceres opostos surgissem 

sobre um mesmo tema. Com esse intuito, entre 1661 e 1676, circulou pelos tribunais distritais 

um repertório elaborado com todos os temas censurados pelos tribunais e confirmados pelo 

Conselho. O objetivo era poupar tempo no trabalho de censura e garantir que proposições 

consideradas erradas no passado fossem reabilitadas pelos qualificadores5. 

Nos casos de impressão dos sermões essa passagem pelo Conselho Geral era obrigatória, 

este remetia ao qualificador distrital que daria seu parecer. Juntamente das censuras 

inquisitoriais havia a censura do Episcopal, dada pelos revedores dos bispados onde o sermão 

fora pregado, no caso dos regulares, a aprovação do provincial da Ordem ou de um delegado 

seu, e por fim a censura do Ordinário, realizada pelo Desembargo do Paço6. Sem essas 

autorizações o sermão não seria impresso. Essa múltipla jurisdição em termos de censura foi 

responsabilizada pelos impressores por muitos dos problemas por que passaram. Num processo 

por volta de 1680 movido contra Miguel Deslandes, tipógrafo de Lisboa, o denunciado se 

defende, na mesa do Santo Ofício, da acusação de ter impresso um texto sem a aprovação da 

Inquisição. Evocou o impressor que a grande dificuldade de se contatar os diferentes órgãos de 

censura acabou levando-o a cometer esse erro, somado ao fato que o requerente da impressão, 

ou “editor” como era chamado quem queria imprimir um texto, era um comissário da Bula da 

Cruzada que já tinha trazido a autorização do rei7. 

Cabe aqui esclarecer que todas as licenças necessárias para a impressão de um texto eram 

de responsabilidade do “editor” e que cada órgão de censura era independente, ou seja, o dito 

cujo deveria buscar, separadamente, em cada órgão a autorização devida8. A regra, entretanto, 

valia para os papéis e livros profanos, até mesmo para coleções de sermões e manuais de 

pregação, mas não nos parece ser a mesma para os sermões dos autos da fé. Isso porque ao 

contrário das demais impressões, os sermões não traziam na capa o nome de quem o mandou 

imprimir ou às custas de quem fez a impressão. Do mesmo modo não vinha anotada ao final 

das licenças a taxa cobrada para a venda. Porém, observando anotações de livreiros, podemos 

                                                 
5 Ibidem. p. 194. 

6 Depreende-se esse processo a partir do exame das licenças trazidas nos sermões. Todas as licenças tinham data 

e nome do censor o que nos permite reconstruir o trajeto da censura. 

7 Ibidem. p. 196. 

8 Ibidem. 
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concluir que o trabalho de sufragar os gastos com a impressão era dividido entre a Inquisição, 

a Ordem religiosa e algum poderoso particular mecenas9. Os critérios de escolha variavam entre 

o tema do sermão e sua relevância político-social no momento, a fama do pregador em questão 

ou, essa mais sutil, a vontade deliberada de constranger ou proteger o pregador, fazendo fixada 

sua prédica no impresso.  

Outro ponto que vale destacar é a distinção entre dois personagens fundamentais nesse 

caminho pedregoso da impressão: os qualificadores e os revedores. Ambos faziam parte do 

corpo de especialistas na censura seiscentista, mas tinham obrigações diferentes. O qualificador 

era responsável pelo exame do conteúdo da obra, buscando nele algum motivo, proposição ou 

sugestão que fosse contrária à fé. Seu trabalho pode ser caracterizado como “intelectual” uma 

vez que precisava de amplo conhecimento de referências e normativas para empreender seu 

exame. Já o revedor era um oficial de escopo técnico. Ficava responsável pela revisão do texto 

censurado garantindo que nenhum trecho considerado impróprio passasse ao texto final10. A 

Inquisição contava com os dois personagens, sendo, no geral o qualificador membro de alguma 

Ordem religiosa. 

Contudo, o caminho entre a composição e pregação de um sermão e sua impressão e 

circulação eram deveras extenso. Cabe-nos algumas reflexões sobre ele. 

 

 

ESCREVER UM SERMÃO, LER O MUNDO 

A composição de um sermão nos parece muito familiar a quem já tenha ingressado nas 

atividades escolares ou universitárias, sobretudo se se deparou com prazos e escritas de longos 

trabalhos. Explico-me. 

Conforme dissemos, o pregador do auto da fé sabia com certa antecedência as 

informações básicas para que pudesse ajustar sua prédica. Mas antes mesmo de compor um 

sermão específico, a pregação exigia uma preparação prévia, que servia de base para o 

predicante compor sua obra. Antes de tudo o pregador deveria conhecer profundamente 

teologia, os escritos dos Doutores da Igreja, as opiniões de comentaristas autorizados da Bíblia 

                                                 
9 Ibidem. p. 204. 

10 Ibidem. p. 199, nota 186. 
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e o mais possível das emanações dos decretos, bulas, concílios e sínodos da Igreja11. O pregador 

também deveria dominar bem as ciências mundanas tanto quanto fosse possível, pois, como 

alertou o frei Diogo de Estella, espanhol responsável por um manual de pregador muito famoso 

em Portugal, será “difícil descrever a tempestade no mar que atormentou os apóstolos se não se 

souber o que significa amainar, bomba e leme [...]12”. Do mesmo modo era necessário que o 

predicante soubesse bem latim e grego, além de hebraico, conhecimento que deveria se estender 

a toda matéria que julgasse necessária13. 

Todo esse conhecimento deveria ser separado em maços de fichas ou fitas temáticas, 

ordenadas por temas, e que deveriam conter pequenos comentários retirados da meditação, 

experiência quotidiana e, sobretudo, das leituras. Tudo deveria compor um livro que contivesse 

um índice para que o pregador pudesse consultar com mais facilidade e agilidade. Finda essa 

etapa, o predicante deveria estudas seus escritos a fim de conhecê-los bem e manipulá-los com 

destreza14. Frei Luís de Granada, outro pregador cujos manuais eram famosos em Portugal, 

recomendava que a meditação fosse assim: 

 

Todavia, para essa meditação, deverá procurar-se o tempo e o local mais 

adequado. As melhores horas são as da madrugada ou da noite, quando 

os criados não fazem barulho e nenhum ruído distrai o nosso 

pensamento. Do mesmo modo, a solidão e a penumbra do lugar dão ao 

entendimento uma visão mais nítida para discorrer. Mas o lugar 

sagrado, e em especial aquele onde está guardada a Santa Eucaristia, é 

o mais apropriado de todos15. 

 

Quando da composição do sermão recomendava-se que se elaborasse um guia ou 

apontamentos gerais da prédica. Não era admissível a leitura no púlpito, e recitar o sermão de 

cor era mostra de falta de talento e engenho. O melhor era que se fizesse um esquema formal – 

exemplos, argumentos, ideias, estrutura – e esforçar-se para dominar todos os elementos. O 

restante entregava-se à improvisação16. 

                                                 
11 MORÁN, Manuel; ANDRÉS-GALLEGO, José. O Pregador. In: AMELANG, J. S. et alli. O Homem Barroco. 

Tradução de Maria Jorge Vilar de Figueiredo. Lisboa: Presença. 1995. p. 130-133. 

12 ESTELLA, Diogo de, fr. Apud: MORÁN, Manuel; ANDRÉS-GALLEGO, José. Op. cit., p. 131. Grifo no 

original. 

13 Ibidem. 

14 Ibidem. p. 135. 

15 Ibidem. 

16 Ibidem. 
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Esse sistema de preparação pressupõe grande variedade entre o que era proferido nos 

púlpitos e o que era impresso. Contudo, conforme salientou Francisco Bethencourt, o rigor da 

Inquisição e a presença de grande público impedia, no mais das vezes uma discrepância muito 

grande17. De todo modo, a base dos argumentos e a estrutura da pregação já havia sido feita. 

Nesse contexto de produção é que a impressão dos sermões eram importantes. Para além 

do fato de fazerem circular e mensagem, a impressão cristalizava a palavra do pregador, 

evitando que sua mensagem fosse distorcida pelo boca a boca18. 

 

AS GENTES QUE SE DÃO A OUVIR 

Ainda que não possuíssem o domínio das letras e o conhecimento profundo das razões de 

Estado, o povo simples das cidades era peça fundamental na lógica do auto de fé, e alvo 

preferencial dos sermões. 

Em Lisboa e nas demais cidades sedes dos tribunais de distrito, o auto de fé era um 

acontecimento esperado, desejado pelo povo ávido para conhecer os hereges e saber os castigos 

aplicados a cada um. Atestam a procura os relatos resgatados por Fernando Castelo-Branco e 

Francisco Bethencourt que dão conta da grande aglomeração nos autos da fé19. 

Esses mesmos relatos mostram que a composição do público era bastante transversal, 

incluindo velhos e crianças de colo, oficiais mecânicos e homens forros, e em não raras ocasiões 

católicos e protestantes que por ventura estivessem em trânsito pela cidade. O impacto da 

mensagem atingia a todos os estratos sociais, permitindo rápida capilarização social. 

O leque dos temas trazidos a baila pelos pregadores ajudam a compor o quadro de ação 

do discurso inquisitorial sobre o comportamento e mentalidades coletivas20. O discurso dos 

                                                 
17 BETHENCOURT, Francisco. A Inquisição. In: AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.). História Religiosa de 

Portugal. Vol. 2 – Humanismos e Reformas. Rio de Mouro: Círculo de Leitores, 2000, p. 262. 

18 BELTRÁN, Miguel Nuñez. La oratória sagrada de la Época del Barroco. Sevilha: Fundação Fócus- 

Abengoa, 2000. p. 42-43. 

19 CASTELO-BRANCO, Fernando. Op. cit., p. 192; BETHENCOURT, Francisco. Op. cit., p. 220. 

20 A ação performática do discurso religioso é aqui usada na forma proposta por Pierre Bourdieu. Segundo o 

sociólogo a ação simbólica do discurso religioso se insere na lógica de dominação e de estruturação do campo  

religioso. A função precípua da mensagem religiosa tem três objetivos: a) limitar o horizonte de possíveis do fiel, 

levando-o à reprodução da lógica do campo pela manutenção do consumo dos bens de salvação, criando um  

habitus; b) conformar as instâncias de consagração dos agentes e instituições produtoras de bens simbólicos no  

campo, restringindo a entrada de novos agentes; c) estruturar a lógica de funcionamento do campo, permitindo a  

especialização dos agentes produtores de capital e acentuando o abismo entre produtores e consumidores do  

capital simbólico. Cf. BOURDEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2007. p.  

57. 
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pregadores encontrava consonância com o senso comum, sobretudo em questões relacionadas 

ao judaísmo e ao combate as heresias, contribuindo para o fomento de ações persecutórias e a 

manutenção da vigilância sobre a vida alheia. Condições fundamentais para o funcionamento 

do Santo Ofício. Atestam essa afirmação os levantamentos feitos por Francisco Bethencourt 

sobre a média anual de processados no período em tela nos quatro tribunais distritais que se 

manteve constante, como em Lisboa, ou aumentou como em Coimbra e Évora21. 

A reafirmação das necessidades das denunciações, os apontamentos das práticas heréticas 

e hábitos sexuais condenados, a enumeração das características daqueles propensos ao pecado, 

tudo isso figuravam como frutos colhidos pela mentalidade do povo e postos em prática no seu 

dia a dia. Ao passo em que fortalecia as bases de ação do Tribunal também cimentava o clima 

de ódio e desconfiança contra aqueles considerados desviados ou que, por força das 

circunstâncias, fossem enredados nos estereótipos montados. 

 

BREVE TRAJETÓRIA DAS IMPRESSÕES 

Ao longo do século XVII a política de impressão dos sermões dos autos da fé apresentou 

irregularidades. Desde o primeiro sermão impresso no torrão luso, em 1612, até o ano de 1630 

os sermões dos tribunais distritais eram impressos por tipógrafos da respectiva cidade, ou seja, 

aqueles pregados em Coimbra eram impressos por Nicolau Carvalho, impressor da 

Universidade ou Diogo Gomes Loureiro; aqueles pregados em Évora por Francisco Simões ou 

Domingos Carneiro; os de Lisboa ficavam a cargo do clã Craesbeeck.. A exceção eram os 

sermões pregados em Goa que iam até Lisboa para serem impressos. 

Conforme dito, as impressões dos sermões seguiram fragmentadas até 1630, tendo lugar 

nas cidades-sede. No ano de 1630 percebemos uma inflexão na política de impressão. Os 

sermões pregados nas cidades de Coimbra e Évora passaram a serem transladados para Lisboa 

para que aí tivessem sua impressão concluída. Do mesmo modo oscilou a origem das licenças 

necessárias para a impressão; se antes as mesas distritais cuidavam cada uma licença dos 

impressos para sua jurisdição, agora a autorização da mesa inquisitorial para um sermão de 

Coimbra poderia vir da mesa de Lisboa, mas o inverso não valia. 

Em outras palavras, a partir de 1630 percebe-se uma concentração em Lisboa do serviço 

de impressão dos sermões dos autos da fé. Por meio de levantamentos feitos por Rita 

                                                 
21 BETHENCOURT, Francisco. Op. cit. p. 129. 
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Marquilhas, pudemos conhecer que em Lisboa no período da transição, haveria na cidade cinco 

oficiais impressores, a saber: António Álvares, pai, Antonio Álvares, filho, Mateus Pinheiro, 

Pedro Craesbeeck e Jorge Rodrigues22. Desdes sabemos que Pedro Craesbeeck era o principal 

responsável pela impressão dos sermões de Lisboa, antes de 1630, e pela impressão da maioria 

esmagadora dos sermões pós-1630. 

Pedro Craesbeeck, ou Peeter van Craesbeeck, era natural da Antuérpia e foi para Portugal 

em 1597 fugindo das guerras religiosas. Instalado em Lisboa fundou sua oficina com materiais 

importados da Flandres23. Em 1600, o rei Filipe II o nomeia impressor real. 

A partir de 1650 registramos a queda da frequência de sermões impressos. Antes, na 

primeira metade do século, uma média de 7 sermões em cada 10 eram impressos, levando-se 

em conta os três tribunais distritais reinóis. Na segunda metade a média cai para 4 em cada 10 

e mantém-se estável até 1673. 

Somado ao quadro que montamos até aqui temos o declínio da própria pregação nos autos 

da fé como consequência do declínio do espetáculo em si. O final do século XVII apresenta 

autos da fé em menor frequência, ao menos um a cada dois ou três anos, em comparação com 

a anualidade de meados do século. O peso dos autos da fé na economia da pregação é 

muitíssimo grande. Conforme afirmou João Francisco Marques, o púlpito inquisitorial era 

disputado pois além de ter um apelo que outros locais não tinham, os autos da fé davam enorme 

liberdade temática aos pregadores. Por se constituírem em festas excepcionais dentro da liturgia 

religiosa, os autos não tinham amarrar temáticas, para além da adequação aos crimes saídos24. 

Tanto Francisco Bethencourt quando João Francisco Marques concordam que os anos de 

1673 (suspensão das atividades inquisitoriais) e 1683 (proibição dos autos da fé públicos) 

representam o declínio da pregação como uma todo. O corpo de pregadores especializados não 

pode ser absorvido pelas capelas e festas litúrgicas regulares, tanto quanto estas não possuíam 

o mesmo esplendor e imagem que os autos da fé. O crepúsculo da pregação foi pouco a pouco 

silenciando o pregador. 

 

CONCLUSÃO 

                                                 
22 MARQUILHAS, Rita. Op. cit., p. 199, nota 184. 

23 DESLANDES, Venâncio. (compil.) Documentos para a história da tipografia portuguesa nos séculos XVI e 

XVII. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda,1988; PAULO HEITLINGER. A dinastia van Craesbeeck.  

Disponível em: http://tipografos.net/historia/crasbeeck.html. Acessado em: 15/09/2014. 

24 MARQUES, João Francisco. Op. cit., p. 243. 

http://tipografos.net/historia/crasbeeck.html#_blank
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Podemos observar que a impressão dos sermões servia não só como fixação e divulgação 

da mensagem, como também era a forma de popularizar visões de mundo e principalmente 

estereótipos sociais. Toda a política de impressão dos sermões inquisitoriais tinha como foco 

essa premissa: disseminar tanto quanto possível a ortodoxia e as consequências por desviar-se 

dela. Apesar de muitas vezes tratarem dos crimes, em pormenores, durante as prédicas, os 

religiosos tinham um suporte poderoso que assegurava, ou antes, desencorajava o ouvinte a 

seguir tais delitos. O sermão era um elemento dentre outros que compunham o espetáculo dos 

autos da fé. Suas mensagens não deviam ser encaradas como estímulo ao desvio ou à 

interpretações próprias. A imagem da morte dos suplícios dos desviantes pairava sobre cada 

palavra, cada pausa, cada tomada de fôlego do pregador e devia acompanhar a lembrança dos 

sermões tão de perto quanto. 
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PROPOSTA INTERDISCIPLINAR PARA O ESTUDO DE HISTÓRIA 

AMBIENTAL NO ENSINO MÉDIO: O MERCÚRIO E A EXPLORAÇÃO 

COLONIAL HISPÂNICA NOS SÉCULOS XVI E XVII 

 

Marcia Narcizo Borges1 

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa desenvolvida nesse trabalho é voltada para o Ensino de História e tem como 

premissa partir de uma questão socioambiental para fomentar a reflexão e facilitar a 

transposição do conhecimento histórico para os alunos do Ensino Médio, mostrando que a 

História não é feita só de “grandes acontecimentos”, mas que ela se faz de uma forma mais 

complexa, decorrente essencialmente da ação humana em diferentes grupos sociais ao longo do 

tempo. 

Assim, a História contando com a contribuição de outras áreas do conhecimento pode 

favorecer de maneira significativa a formação cidadã, ou seja, aquela que estimula no aluno a 

curiosidade e criticidade para agir de maneira ética e responsável em sociedade.Pensando sob 

a ótica da interdisciplinaridade é possível abordar problemas complexos do mundo 

contemporâneo, como por exemplo, a maneira pela qual as questões ambientais se interligam 

com movimentos sociais, pobreza, políticas públicas e capitalismo. Quais questões históricas 

poderiam relacionar o desequilíbrio ambiental atual com as experiências colonialistas no 

Mundo Atlântico? Seria possível pensar no homem como agente antropogênico na América 

hispânica dos séculos XVI e XVII?  

Tomando como ponto de partida os avanços técnico-científicos que mobilizaram- 

inicialmente o saque- e depois a exploração das minas de ouro e principalmente prata, 

buscaremos compreender de acordo com o conceito de economia mundo de Wallerstein, como 

a tecnologia de exploração e mineração da prata usando o mercúrio foi essencial para garantir 

que Potosi se tornasse no século XVII o maior centro produtor de prata do novo mundo. Tal 

produção de prata que sustentoua política mercantilista da coroa espanholaajuda a entender 

melhor como foi possível desenvolver uma tecnologia tão avançada, que enriqueceu os 

                                                 
1 Aluna de graduação em História - UFF 
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colonizadores e ao mesmo tempo deixou para os povos americanos a pobreza, a doença, a morte 

e a devastação ambiental. 

Assim, tem-se como objetivonesse trabalho partir de uma questão socioambiental em 

torno do uso do mercúrio para na exploração da prata em Potosi para fomentar a reflexão sobre 

as correlações que existem entre práticas coloniais mercantilistas dos séculos XVI e XVII com 

o desequilíbrio ambiental na região andina. Pois, embora os livros didáticos tratem do impacto 

econômico global das exportações de prata para a Europa e a China durante a colonização 

hispânica no Novo Mundo, não se fala de como os povos indígenas sofreram com relação aos 

danos à saúde, nem como o meio ambiente foi afetado pelo uso em larga escala do mercúrio no 

processo de mineração da prata. 

No período entre 1600 a 1750, o mercantilismo2 predominou quanto à forma pela qual as 

nações europeias faziam uma política estatal de nacionalismo econômico que girava em torno 

de uma preocupação com a circulação de mercadorias,tanto em termos do movimento de metais 

preciosos,quanto em termos da manutenção de equilíbrios comerciais (bilaterais ou 

multilaterais). 

No entanto, é importante ressaltar que as práticas mercantilistas, em sua execução, 

variaram no tempo e no espaço. Ou seja, no século XVI predominou o poderio espanhol, com 

acúmulo demetais preciosos retirados da América Espanhola. No século XVII, acentuaram-se 

as preocupações comercialistas, onde a ênfase dada ao comércio exterior estimulou a criação 

de companhias privilegiadas. A Holanda começou a se destacar pelo incremento da construção 

naval e na busca de colônias e logo tornou-se protagonista no mercado mundial. 

Para Immanuel Wallerstein 

As Províncias Unidas (ou deveríamos dizer a Holanda?) foram a primeira 

potência hegemônica depois do fracasso da tentativa de Carlos V para 

converter a economia-mundo num império-mundo. A hegemonia é uma 

condição rara; até hoje, só a Holanda, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos 

foram potências hegemônicas na economia-mundo capitalista, e cada uma 

delas manteve-se nessa posição durante um período relativamente curto, e a 

Holanda foi-o menos plausivelmente porque não era, de modo algum, o 

gigante militar da sua época. 3 

 

                                                 
2Mercantilisimo pode ser definido como a prática econômica dominante aplicada pelos estados europeus nos 

séculos XVI e XVII, baseada no acúmulo de divisas em metais preciosos, como o ouro e a prata. Tal acúmulo não 

seria possível sem a colonização americana. 
3WALLERSTEIN, Immanuel. Hegemonia holandesa no sistema-mundo. In: O sistema mundialmoderno. Vol. II: 

o mercantilismo e a consolidação da economia-mundo europeia,1600-1750. Porto: Afrontamento, 1974.p. 49. 
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Ainda segundo Wallerstein, este apogeu momentâneo, ou seja, a hegemonia holandesa 

se deu de tal forma, que em que em finais do século XVI a Holanda alcançou uma eficiência 

produtiva tal, que fez dela o centro de produção da economia-mundo europeia. Os holandeses 

destacavam-se pela grande habilidade técnica na produção e exportação de alimentos, têxteis e 

corantes. Para completar, desenvolveram uma potente indústria de construção naval. Assim, foi 

na base de sua eficiência produtiva que a Holanda conseguiu construir a sua rede comercial e 

estabelecer-se hegemonicamente.  

Mas porque esse destaque para a Holanda, se o foco será a colonização hispânica 

americana? Porque era o fluxode pratavindo das colônias espanholas, que em grande medida 

financiava o enriquecimento holandês. Embora tivesse prata, a Espanha e suas colônias 

demandavam a importação de produtos manufaturados, uma vez que a coroa hispânica não 

investiu em estruturas socioeconômicas adequadas ao pleno aproveitamento de seus recursos 

naturais. Sua manufatura e atividades agrícolas eram incipientes. Para compensar sua 

fragilidade pagava principalmente com metais os produtos manufaturados que vieram 

majoritariamente em diferentes épocas da Holanda, França e Inglaterra. 

Ou seja, analisar a política mercantilista globaldos séculos XVI e XVII ajudama 

compreender porque o império espanhol se endividou e demandava cada vez mais prata de suas 

colônias, retroalimentado o que Wallerstein chama de economia-mundo.Nessa lógica, a 

mineração da prata, pelo método de amalgamação com mercúrio, principalmente depois da 

descoberta da mina de Huacavélica ao norte de Potosi é que tornou a Espanha a maior produtora 

mundial de prata durante pouco mais de um século. A prata americana e a manufatura holandesa 

estavam completamente associadas no século XVII. 

 

A EXPLORAÇÃO DOS METAIS E DA POPULAÇÃO AMERICANA 

Desde que aportaram na América, no final do século XV, os espanhóis deixaram claro 

seu interesse pelos metais preciosos.Mas foi a prata que verdadeiramente sustentou a economia 

espanhola por quase três séculos. Entre 1521 e 1810 as minas da Nova Espanha (atual México) 

e Vice-reino do Peru (hoje Peru e Bolívia) colocaram a Espanha como responsável porcerca de 

69% da produção mundial total de prata4.  

A primeira fase da conquista foi marcada pela dizimação e escravização da população 

local, Incas e Aztecase o saque ao ouro e a prata desses povos. Mas logo no início do século 

                                                 
4GUERRERO, Saúl. Chemistry as a tool for historicalresearch:identifying paths ofhistoricalmercury pollution in 

the hispanic new world. Bulletin for the History of Chemistry.Cincinnati,2012, v. 37, n. 2, p. 61-70. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

351 

 

XVI, os estoques de metais nobres haviam se esgotado. Daí iniciou-se a segunda fase de 

apropriação desses metais, que viria pela exploração mineradora.  

A prata foi o principal metal extraído da Américahispânica e suas principais minas foram 

descobertas entre 1545 e 1548. Na América do Sul, a maior mina de exploração localizava-se 

em Potosi, Bolívia. O processo de extração de prata do minério via formação de amálgama5 de 

mercúrio, já era utilizado pelos mineiros saxões e foi apresentado aos espanhóis em 15556. O 

método original adicionava mercúrio ao sulfato de cobre, mas logo em seguida foi adaptado 

para ser adicionado aos sulfetos de prata, que eram os minerais mais abundantes na América do 

Sul.  

A primeira mina de exploração de mercúrio na América do Sul foi Huancavelica. 

Descoberta em 1570na colina chamada Chacllatana que fica naCordilheira dos Andes (sudeste 

de Lima), os depósitos de Huancavelicase posicionavam entre 3.800 e 4.400 metros de altitude7 

e rapidamente tornou-se um dos centros de mineração mais importantes da América Latina.  

O mercúrio era tão importante, que o Ministro de Audiênia de Lima, Diego de Holgado, 

escreveu aos reis espanhóis em 1764 dizendo que é da mina de Huancavelica que sai “a joia 

mais preciosa da coroa”, pois embora não forneçametais nobres, tem o mercúrio, sem o qual o 

beneficiamento de todo ouro e prata do Reino seria impossível6. 

No entanto, a produção de prata tinha começado a declinar em meados do século XVIII, 

e uma das causas era o esgotamento da fonte de mercúrio em Huancavelica. Para não perder 

uma atividade tão eficiente e lucrativa, foi que durante cerca de 250 anos, a Espanha enviou 

mais de 60.000t de mercúrio para uso em mineração de prata nas colônias espanholas na 

América, principalmente para a região do México atual. 

Para movimentar a mineração, foi necessária uma dinâmica nas atividades econômico-

sociais que sustentassem a fixação de mineradores em tais regiões. A demanda por alimentos, 

tecidos, transporte, dentre outros geraram um polo de colonização em torno da prata de Potosi. 

A nova organização social formada após a conquista espanhola se baseou numa profunda 

desigualdade, na qual a minoria branca espanhola estava no topo da pirâmide social que era 

sustentada pela força de trabalho da base, formada por indígenas, negros e mestiços. Para 

                                                 
5Amálgama é o nome dado a uma liga metálica, cujo componente principal é o mercúrio. 
6HYLANDER, Lars. D; MEILIE, Markus.500 years of mercury production: global annual inventory by region 

until 2000 and associated emissions.The Science ofthe Total Environment,.Amsterdam, 2003, v.304, p. 13–27. 
7ABRINES, Maria del Carmo Navarro.La mina de mercurio de Huancavelica (Peru): entre los intentos de reforma 

de Antonio de Ulloa y elcontinuismo de Carlos de Beranger (1758-1767). Scripta Nova: Revista Electrónica de 

Geografía y CienciasSociales. Barcelona, 1997, p.1-13. 
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organizar, desenvolver e manter a produção econômica colonial, a metrópole espanhola 

incentivou a iniciativa particular, mediante concessões que implicavam também em pagamento 

de taxas8. Mas a mão de obra pesada era feita pelos indígenas, em regimes de servidão coletiva 

conhecidas da “mita” (no império inca) e “cuatequil” (para os astecas). 

A mita correspondia ao sistema de trabalho forçadoimposto aos nativos americanos, 

principalmente nas minas de extração de prata. Apesar de serem pagos, os trabalhadores 

enfrentavam condições péssimas de trabalho, com longas jornadas e condições insalubres. Para 

trabalhar nas minas, nativos de comunidades próximas com idade entre 18 e 50 anos eram 

obrigados a trabalhar em Huancavelica entre 2 e 12 meses. Pode parecer pouco, mas tal 

violência destruiu as estruturas sociais dessas comunidades em todos os sentidos. Primeiro 

fisicamente, já que o trabalho extenuante nas minas era responsável por muitas doenças e 

mortes. Segundo, porque os homens que conseguiam, abandonavam suas cidades de origem, 

buscando fugir do que consideravam uma sentença de morte. A brutal diminuição da população 

nativa com as chegadas dos espanhóis é considerada por alguns historiadores comoGuerrero9, 

a maior catástrofe demográfica de toda a história. 

O contrabando também foi uma marca registrada no comércio de prata. Segundo 

Guerrero, embora a prática contrabandista seja muito difícil de ser quantificada, a relação entre 

o comércio do mercúrio e da prata, assim como os valores de impostos pagos, dão a dimensão 

do montante desviado. Piratas e corsários de diversas nacionalidades que atacavam as 

embarcações espanholas, também foram responsáveis pela queda da receita do reino espanhol. 

 

MINERAÇÃO DA PRATA ANDINA 

A mineração de prata operava em um mundo, cuja principal fonte de energia vinha da 

queima da madeira. Consequentemente florestas inteiras foram devastadas para suprir não só 

as necessidades das pessoas, mas principalmente para gerar energia suficiente para sustentar o 

longo do processo de mineração - desde o momento em que o minério foi removido do solo até 

sua transformação em linguotes de prata. 

                                                 
8A administração particular foi mais característica do início da conquista. Em meados do século XVI as concessões 

foram diminuindo e criaram-se diversos órgãos executores da política administrativa que respondiam diretamente 

ao reino. 
9GUERRERO, Saúl. Chemistry as a tool for historical research: estimating the contraband of silver from Potosí 

and ouro, 1576-1650. Bulletin for the History of Chemistry, Cincinnati, 2012, v. 37, n. 2, p. 72-80. 
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A combustão das madeiras era necessária para produzir a alta temperatura de todo o ciclo 

de refinamento da prata: para a fundição do minério de mercúrio; para acelerar o processo de 

amalgamação de mercúrio com a prata, para aquecer o amálgama e recuperar a prata. E 

finalmente para refinar e aumentar o grau de pureza da prata metálica10. 

Mas antes de tratarmos dos impactos ambientais oriundosda exploração mineradora em 

Potosí, objeto desse estudo, é importante salientar que durante os primeiros anos, até cerca de 

1570, foi a tecnologia de extração de prata feita pelos povos andinos pré-colombianos que 

predominou. A técnica dos povos andinos obtinha prata pela fusão do minério correspondente 

em fornos cilíndricos de pedra ou barro. Esses fornoschamados de huaira ou huayrachina 

consistiam em pequenas torres circulares de pedras ou barro, com furos nas paredes 

direcionadas de acordo com o vento predominante na área.Por isso os huairasficavam 

localizados em regiões altas, para que os ventos fortes da região andina entrassem pelos buracos 

e mantivessem o fogo aceso de forma naturaldurante um período prolongado11. 

Tal método deixou de ser interessante para os espanhóis porque aumentava os custos de 

exploração de minerais do subsolo, e, além disso, por causa da demanda espanhola, causou um 

desmatamento da região, pois a madeira era o combustível dos fornos. Ou seja, o primeiro 

grande impacto ambiental, foi o desmatamento. Assim, uma nova técnica de exploração do 

metal foi introduzida. 

A tecnologia de extração da prata pelo processo de amalgamação é tão importante, que 

pode ser considerado o primeiro processo químico de escala industrial que causou um grande 

impacto na economia global da Idade Moderna. Foi uma ruptura com os métodos tradicionais 

de fundição tradicionalmente usados, que empregavam minério de chumbo.Amalgamação em 

escala industrial de minérios de prata deu tão certo, que durante 250 anos mais de 120 000 

toneladas de mercúrio teriam sido despejadas na natureza por causa desse processo. 

 

A QUÍMICA DO MERCÚRIO E OS IMPACTOS AMBIENTAIS 

O mercúrio é o elemento químico de número 80. Está localizado no sexto período da 

Tabela Periódica e pertence à série dos metais de transição. Talvez sua característica mais 

                                                 
10STUDNICKI-GIZBERT, Daviken., SCHECTER, David. The Environmental Dynamics of a Colonial Fuel-

Rush: Silver Mining and Deforestation in New Spain, 1522 to 1810. Environmental History. Oxford, 2010, v. 15, 

n. 1, p. 94-119. 
11HISTÓRIA DEL PERU. Disponível em: <http://historiaperuana.pe/periodo-colonial/virreinato/mineria-

virreinato/>, acessado em 13 set. 2017. 

 

 

http://historiaperuana.pe/periodo-colonial/virreinato/mineria-virreinato/
http://historiaperuana.pe/periodo-colonial/virreinato/mineria-virreinato/
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peculiar resida no fato de ser o único metal que existe no estado líquido à temperatura ambiente. 

O símbolo Hg vem do seu nome hydrargyrum, que significa prata líquida ou água de prata em 

latim. Faz parte do grupo dos metais pesados, como o chumbo (Pb) e o cádmio (Cd). Sua 

densidade12 é 13,579 g/mL.  

A principal fonte de mercúrio na natureza é o mineral cinábrio, constituído basicamente 

por sulfeto de mercúrio II (HgS). Por ser um sólido vermelho granulado era chamado pelos 

persas de “sangue perdido de dragão”. Os jazigos de cinábrio não são muito comuns e ocorrem 

em geral em regiões de vulcões. O mercúrio é extraído do cinábrio através do aquecimento do 

mineral e posterior condensação dos vapores resultantes13. 

O processo do uso do mercúrio na extração da prata começa com a conversão de sulfeto 

de prata (Ag2S) em cloreto de prata (AgCl), que ocorre na presença de cloreto de sódio (NaCl), 

sal comum e sais de íons cobre II (Cu II). 

Equação I 

 

Em seguida, o mercúrio (Hg) reduz o cloreto de prata (AgCl) à prata elementar, que por 

sua vez é amalgamada (Ag2Hgn) pelo excesso de mercúrio usado, como mostra a Equação II a 

seguir: .  

Equação II 

 

O enxofre elementar (S) produzido na equação I, pode combinar com mercúrio para 

produzir cinábrio (HgS)14. A equação II mostra também que a mesma quantidade de amálgama 

produzido leva formação de calomelano (Hg2Cl2). Segundo Guerrero, seria a formação do 

calomelano, que fazia com que o processo de amalgamação “perdesse” mercúrio, ainda que os 

mineradores buscassem recuperar o máximo possível, resfriando os vapores produzidos na 

retirada da prata do amálgama. Por isso, era estabelecida a regra de que a cada “dois pesos de 

                                                 
12Em termos de comparação com a água, podemos estimar que 1 litro de água pese o equivalente a 1 kg, já que a 

densidade da água a temperatura ambiente é aproximadamente 1g/mL. Pela densidade do mercúrio, devemos 

esperar que 1 litro de mercúrio pese aproximadamente 13,5 kg. 
13MONTEIRO, Paulo. A arqueologia do mercúrio. Disponível em: 

<http://nautarch.tamu.edu/shiplab/01monteiro/Mercurio01.htm> 
14JOHNSON, David. A. WHITTLE, Karl, The Chemistry of the Hispanic American Amalgamation Process, 

Journal of Chemical. Society Dalton Transitions. New York, 1999,v. 23, p. 4239-4243. 
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mercúrio, perderia-se um a cada peso de prata recuperada”15. Daí, o autor acredita que a 

principal perda de mercúrio não era pela volatilização do mesmo, mas pela formação associada 

de calomelano, o que contradiz a maioria das publicações históricas. 

O resultado é um cenário completamente diferente do que assumiu a 

maioria dos estudos publicados até o presente. O calomelano é a forma 

em que até 90% do mercúrio está perdido.16 

 

Segundo o autor, os centros de refinação de prata precisam ser reexaminados, pois ele 

acredita que tenha sido enterrado ou levado pelos rios calomelano combinado ao mercúrio 

elementar, o que potencializaria mais ainda o risco para a saúde humana e o meio ambiente.  

Todos os metais estão presentes no meio ambiente de forma natural. Eles são liberados 

das rochas pelo inteperismo e podem ser transportados por uma variedade de mecanismos. Ao 

serem absorvidos e incorporados a micro-organismos, fazem parte de diferentes cadeias 

alimentares. Embora a mineração e a metarlugia remontem à idade do Bronze, a escala de 

extração de metais que aumentou abruptamente desde a Idade Moderna, transformou 

incrivelmente o ciclo bioquímico natural dos metais. O homem, que além de agente biológico 

que sempre foi, tornou-se a partir desse momento, também uma força geológica. 

O mercúrio tem sua toxidade ambiental quase sempre associada à ingestão de peixe, que 

responde por cerca de 94% do risco de exposição humana. O ciclo começa com as bactérias 

que geram metilmercúrio e o liberam nas águas, sendo consumidos pelos peixes. O ciclo 

bioquímico do mercúrio se agrava pela bioacumulação gerada pela ingestão de peixes pequenos 

contaminados pelos maiores. O ciclo de biogeoquímico de metilação e desmetilação do 

mercúrio bacterial em sedimentos está na mostrado na Figura I.O processo cíclico mostra que 

a liberação de mercúrio metálico também ocorre e sua inalação é a forma mais grave de 

contaminação. 

Os principais sintomas daqueles que estão contaminados por doses muito altas de 

dimetilmercúrio são: dormência nos membros, perda da visão, audição, descoordenação 

muscular, disfunção cerebral e morte. As mulheres grávidas podem contaminar seus fetos 

causando graves distúrbios mentais nas crianças nascidas contaminadas. Segundo a OMS 

                                                 
15GUERRERO, Saúl. Chemistry as a tool for historicalresearch:identifying paths ofhistoricalmercury pollution in 

the hispanic new world. Bulletin for the History of Chemistry, Cincinnati, 2012.v. 37, n. 2, p. 68. 
16Tradução da autora. 
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(Organização Mundial de Saúde), o limite máximo de mercúrio em peixes destinados ao 

consumo humano não deve passar de 0,5 ppm17. 

 

 

FiguraI: Ciclo biogeoquímico do mercúrio18. 

 

Assim é inevitável pensar que a produção de prata via amalgamação do mercúrio, tenha 

tido consequências extremamente nefastas não só para a população que lidava diretamente com 

a mineração, como pessoas que tivessem contato com águas contaminadas. Pela duração do 

processo, não é de se admirar que populações inteiras tenham sofrido as consequências de uma 

atividade que foi responsável pelo sofrimento e morte de muitos, em nome do enriquecimento 

de poucos. 

 

CONCLUSÃO  

O material apresentado nesse artigo busca abordar o período de dominação espanhola na 

América Latina por um prisma inovador, que é a reflexão sobre os impactos ambientais e 

humanos dessa conquista, no que tange à exploração da prata.  

                                                 
17SPIRO, Thomas G. , STIGLANI, William. M. Química Ambiental, 2aed. Tradução: S. M. Yamamoto. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil Ltda. 2009. 126 p. 
18Fonte: http://scienceblogs.com.br/rastrodecarbono/2013/01/rastro-de-mercurio/figura-6-ciclo-biogeoquimico-

do-mercurio/ 
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A política de acúmulo de capital que produz tantas desigualdades sociais e impactos 

ambientais não é privilégio da atualidade, mas se faz em diferentes tempos históricos durante 

os séculos XVI e XVII como parte do processo de hegemonia mundial holandesa e britânica 

nos séculos XVI e XVII respectivmente,  

A maioria dos fatos históricos presentes nos livros didáticos com relação a esse tema 

destacam apenas aspectos políticoeconômicos, não tratando dos problemas socioambientais. 

Buscamos também apresentar o conhecimento tecnológico dos povos andinos no sentido de 

desmistificar a ideia de que só os europeus possuíam tecnologia, ou que era superior a dos povos 

nativos. Vimos que os métodos de exploração da prata andina atendiam a propósitos diferentes, 

pois enquanto os espanhóis pensavam em escala mundial os nativos visavam uma produção 

local. 

Reiteramos que na transposição do conhecimento histórico para o nível médio, se leve 

em consideração a necessidade de mudança da concepção ingênua de que a história da 

humanidade caminha de maneira linear e que pode ser analisada por um único filtro. É 

importante que os alunos consigam associar em diferentes tempos históricos problemas que 

muitas vezes não estão distantes de suas vivências e preocupações atuais. Só assim, é possível 

estimular um posicionamento crítico em torno de um conhecimento contextualizado. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

358 

 

 

CONFISSÃO E DISCIPLINAMENTO SOCIAL NA AMÉRICA 

HISPÂNICA.  

 

Mariana Sarkis Duarte* 

 

MONARQUIA CATÓLCIA 

Ao pensar sobre o significado do Estado moderno, sobretudo na configuração da 

monarquia hispânica, é preciso o esforço de apreender os valores e as categorias que 

sustentavam e modulavam a visão de mundo daqueles que formulavam e participavam da 

política1. Essa gestão monárquica estava calcada em bases católicas, não é por menos que ao 

tratar das monarquias ibéricas, por vezes, encontramos o uso do termo “monarquia católica”. 

Daí ser necessário pensar sobre os fundamentos católicos do sistema político do Antigo Regime. 

Surgem assim certos questionamentos, como a cultura política do período moderno fez uso de 

preceitos católicos? De que forma os dogmas católicos apareciam nos paradigmas de 

governação?  

É preciso apreender o fundo católico da política, pois esquecendo essa dimensão religiosa, 

corre-se o risco de passar longe daquele que era um dos elementos mais estruturantes do quadro 

constitucional que perdurou entre os séculos XVI e XVIII. Desde o Código de Justiniano, 

promulgado em 533, os reis da Espanha converteram a fé em lei. Reafirmando a fé proclamada 

em Niceia, definiram a religião oficial e os monarcas tornaram-se defensores da fé católica, 

vicários de Deus em seu reino e únicos responsáveis da salvação dos povos a eles confiados. 

Com esse caráter, teria a obrigação de encabeçar as campanhas de “restauração” da Espanha, a 

chamada “reconquista”. Quando Fernando e Isabel subiram ao trono espanhol, tornou-se 

evidente a convicção de que os cristãos estavam travando uma batalha, este clima resultou no 

desenvolvimento de um caráter profundamente militarizado dentro do catolicismo espanhol.  

 

A intervenção da Igreja no Estado e do Estado na Igreja passa pelo aparato institucional 

do Padroado régio, concedido aos reis católicos, na medida em que a coroa teria o direito sobre 

                                                 
* Mariana é bacharel em Teologia pela Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, licenciada em História pela 

Universidade Federal Fluminense e mestranda em História Social pela mesma instituição.  
1 LOUREIRO, Marcello. “O sistema polissinodal em Portugal”. In: Iustitiam Dare. A Gestão da Monarquia 

Pluricontinental: Conselhos Superiores, pactos, articulações e o governo da monarquia pluricontinental 

portuguesa (1640-1668). Rio de Janeiro: PPGHIS-UFRJ; Paris: EHESS, 2014 (Tese de Doutorado).  
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um conjunto de privilégios e faculdades especiais na administração eclesiástica e em troca o 

monarca deveria promover a evangelização, e colaborar com o projeto católico de ordenamento 

e disciplinamento social. Fato é que a Espanha alcançou influencia na Santa Sé muito por conta 

das conquistas ultramarinas, porém as prerrogativas concedidas pelos papas não poderiam 

ultrapassar a antiga tradição do poder real. Através do Padroado a dualidade de potestades da 

coroa foi exercida com maior zelo no Novo Mundo que na própria península. Assim sendo, os 

conflitos de competência foram contínuos pelo desejo régio de exercer as potestades espirituais 

em matérias que Roma considerava de sua exclusiva incumbência.  

No começo do século XVII no auge do papado contrarreformista, o rei católico reforçou 

suas prerrogativas ante a Santa Sé, sobretudo em matérias relativas às Índias. Nesse período a 

lógica de fundo que estruturou as relações entre a Igreja e o Estado foi muito mais baseada na 

perspectiva da cooperação e defesa de interesses comuns e convergentes, do que na ótica de 

confronto e conflito. Segundo Paiva, é possível pensar que nessa época se assistiu a um reforço 

da intervenção do Estado na Igreja, e também da Igreja no Estado, teria sido um período de 

“teologização da política”, mas também de “politização da religião” 2.  Embora no XVI tenha 

existido variada literatura que invoca “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”, 

na defesa de uma autonomia entre Igreja e Estado, ainda existiam ambiguidades de 

competências e sobreposições de fronteiras.  

Nesse período a segunda escolástica contribuiu enquanto tentativa de resposta para as 

questões religiosas surgidas no contexto da Reforma protestante. Conforme apresentou 

Marcello Loureiro, os autores da segunda escolástica buscavam consagrar a monarquia e a 

autoridade régia. Consideravam a religião como primeiro fundamento da ordem social e 

política, bem como, defendiam uma sociedade cuja representação se alinha com o paradigma 

corporativista e jurisdicional3. Lembrando, que tal metáfora do corpo brotou da definição 

medieval do corpo místico, desenvolvida em São Tomás, que seguia uma lógica aristotélica, 

segundo qual o corpo seria a única composição perfeita4. É possível perceber que S. Tomás 

confere ao Estado um sentido ético. Esse paradigma de governação, pautado no direito e nos 

                                                 
2 PAIVA, José Pedro. “O Estado na Igreja e a Igreja no Estado: contaminações, dependências e dissidência entre 

o Estado e a Igreja em Portugal (1495-1640)”. Portugal: Revista Portuguesa de História, t. XL (2008/2009), pp. 

383-397. 

 
3 Op.Cit. Loureiro, p. 32.  
4 Gama, Maria Luísa Marques da. O Conselho de Estado no Portugal Restaurado. Lisboa: FLUL – UL, 2011, 

(tese de doutorado).  
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afetos, incluía o respeito estrito às esferas de autonomia jurisdicional de cada parte. O bom 

governo do rei devia garantir a paz interna e externa e, primordialmente, respeitar os direitos, 

obrigações, interesses, autonomias, e prerrogativas de cada parte dessa sociedade-corpo5.  

Nesse período o discurso político estava amplamente influenciado por preceitos católicos, 

os debates giravam em torno da definição do poder real e, por conseguinte, encontra campo 

fértil na linguagem das virtudes, cujas raízes remontavam à ética aristotélica, a Cícero, Petrarca 

e São Tomás. Tal noção de virtude estava inteiramente vinculada ao pensamento cristão-

medieval, força, temperança, justiça e prudência tornaram-se virtudes cardinais na medida em 

que deveriam orientar e balizar o comportamento exemplar dos homens, indicando o reto 

caminho, sobretudo daqueles de detinham responsabilidade destacada6.  

Assim sendo, o príncipe prudente era aquele que deveria tomar conselhos, pois desde São 

Tomás, o ato de aconselhar remete à virtude da prudência, intrincava-se também à capacidade 

de distribuir justiça e oferecer o “bom governo”. Também era entendido como atributo 

necessário para manter os princípios católicos e de consciência. Em contradição a essas noções, 

estavam as ações guiadas pelas conveniências ou utilidades, atentas apenas aos interesses 

temporais dos governantes, e condizente com o realismo de Maquiavel7. Pode se dizer então, 

que a escolha de governar por conselhos nos remete a uma noção mais católica, afastando-se 

dos preceitos de Maquiavel? 

Observa-se refletida na tratadística barroca, influenciada pela segunda escolástica, os 

debates sobre a razão de Estado, assim como, instruções de forte caráter dogmático. O perfil do 

príncipe ideal, assim como do sacerdote ideal, era elaborado via as concepções das virtudes 

católicas, pois ao longo dos séculos XVI e XVII, enunciar as virtudes equivalia a participar do 

debate político8. Autores que publicaram obras de doutrina sobre os diferentes estados, espelhos 

ou vidas de príncipes, foram também autores de obras catequéticas, relativas ao pecado e à 

confissão. Jerónimo Osório, bispo de Silves, publicou em 1542, os Tratados da Nobreza Civil 

e Cristã, primeira tentativa de refutação contrarreformista dos princípios de Maquiavel. 

Propondo uma concepção pastoral do dever político, onde o príncipe perfeito seria o príncipe 

cristão, e esse não deve estar isento de ouvir conselhos9.  

                                                 
5 Op. Cit. Loureiro, p. 126.   
6 Idem, p. 128-129. 
7 Idem, p. 130-131.   
8 CURTO, Diogo Ramada. “Remédios para os males”. In Curto, Diogo R. Cultura política no tempo dos filipes. 

Lisboa: Edições 70, 2011, pp. 351.  
9 BENTO, António. “O Príncipe, o Conselho de Estado e o Conselheiro na tratadística política do Barroco”. In: 

Rosaa, José M. S. (org.). Da autonomia do político. Lisboa: Documenta, 2012, pp. 311-324.  
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A presença do elemento religioso é forte nos tratados moralizantes, não apenas 

direcionados ao clero em conformidade com o Concilio de Trento, mas apresentavam 

detalhadas reflexões acerca do modo como as pessoas deveriam se relacionar umas com as 

outras, enumerando os deveres e as obrigações morais que pesavam sobre os membros da 

comunidade, a finalidade da vida em grupo, analisando questões como a origem e finalidade do 

poder, o papel da Igreja na manutenção da ordem social, os limites morais à atuação do rei, ou 

ainda, os limites entre o foro secular e o foro eclesiástico. Os autores dessas obras aludem 

constantemente à crença católica e à sua presença na matriz da organização social10. Seria então, 

possível observar essa literatura barroca enquanto instrumento confessional? Pois, conforme 

analisou Pedro Cardim, essas obras encaravam os dogmas teológicos como o saber mais 

competente para conduzir os homens11.  

 

CONFESSIONALIZAÇÃO 

Com a Reforma Protestante, as confissões de fé tornaram-se instrumento de definição 

dogmática, feitos, em geral, por contraposição aos outros campos confessionais e dotados 

sempre de um nítido caráter disciplinador. Na dinâmica católica, marcada pela disciplina 

catequética, a especificação confessional se deu por meio dos decretos conciliares e seus 

dispositivos de aplicação. O concilio de Trento e os tratadistas da época introduziram um 

quadro moral de comportamentos, empreendeu-se um novo projeto religioso, vinculado com o 

poder civil, que promoveu uma serie de valores para impor uma uniformidade na conduta12. A 

atuação tanto da Igreja, quanto do Estado nesse projeto de disciplinamento social, pós-Trento, 

tem sido revisitado pela historiografia, assim, a nomenclatura “Contrarreforma” aparece por 

vezes substituída por “Confessionalização” 13.  

A referência mais imediata no tema do disciplinamento social, dentro do campo 

historiográfico, tem sido os trabalhos do historiador alemão Gerhard Oestreich. Através da 

categoria de “disciplina social”, Oestreich pretendeu definir os processos políticos, religiosos, 

                                                 
10 Destacam-se os escritos de Francisco Suárez, Jerónimo Osório, João de Salisbúria, o franciscano Juan de Santa 

María, Pedro de Rivadeneira, Fradique Furió Ceriol, Diego de Saavedra Farjardo, Baltasar Gracián, Sebastião 

César de Meneses etc. Para um panorama sobre essa literatura vide: Luís Reis Torgal. Ideologia Política e Teoria 

do Estado na Resturação. Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade, 1981.  
11 CARDIM, Pedro. Religião e Ordem Social. Revista História das ideias. Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, vol. 22, 2001, p.151.  
12 MAYER, Alicia. La Reforma Católica en Nueva España. Confesión, disciplina, valores sociales y religiosidad 

en el Mexico virreinal. Una perspectiva de investigación. IN: María del Pilar Martinez López-Cano (coord). La 

Iglesia en Nueva España – problemas y perspectivas de investigaciones. Mexico: Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2010, p.11-52.  
13 PALOMO, Federico. Disciplina Christiana. Madrid: Cuadernos de Historia Moderna, número18, 1997. 
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sociais e culturais, que com as mudanças dos finais da Idade Média se ativaram, com uma forte 

dialética, a fim de ordenar e regular as relações humanas, impondo modelos de comportamento 

que levaram a uma progressiva transformação da consciência moral e dos costumes humanos 

em todos os âmbitos da vida social, e em consequência, mudanças estruturais na própria 

sociedade e suas formas de organização política.  

Oestreich aponta como ideia condutora da época do absolutismo, a instauração dessa 

“disciplina social”, como produto político daquele absolutismo monárquico. Segundo o autor, 

a relação da ordem e obediência, decorrente de um acordo contratual, desempenhou claras 

funções de ordenação política, mas pressupôs certa instituição generalizada da disciplina como 

paradigma de organização social. Para Oestreich a  formação e expansão do absolutismo teria 

sido resultado das guerras confessionais europeias, ou pelo menos, desenvolveu-se no ambiente 

criado por elas14.  

Segundo Oestreich a resposta exitosa do Estado ao problema das guerras confessionais, 

teria vindo pelo lado da pura política, formulado por um grupo de pensadores e estadistas que 

colocavam a política acima da religião, que tendiam para uma des-teologização do pensamento 

político. Para Oestreich essa des-teologização pode ter êxito através do seu apoio num fator 

político: no Estado absolutista, então em realização. Assim sendo, o autor defende que a razão 

de Estado triunfou sobre as pretensões teológicas, e sobre influência do neo-estoicismo, a 

autoeducação e a disciplina quotidiana, voltaram à ordem do dia. Essa disciplina deixava de 

estar vinculada a preceitos cristãos e estaria mais voltada para submissão dos cidadãos a uma 

disciplina no interesse do bem comum. Assim sendo, Oestreich se distancia de Max Weber ao 

buscar, para esse disciplinamento, que teria se tornado característico da época moderna, uma 

causa não religiosa.  

 

Oestreich pensava que o elemento fundamental para a superação da 

situação anterior, reputada por ele como “caótica”, estava no 

oferecimento, pelo Estado, de uma alternativa à crise religiosa, em um 

processo chamado por ele de “desteologização da política”: à anarquia 

provocada pela pluralidade de compreensões e de pretensões teológicas 

o Estado teria oferecido uma saída conveniente, baseada justamente no 

triunfo da raison d’État e no esvaziamento da política de seus antigos 

referenciais teológicos. O paradigma desse Estado, por sua vez, teria 

sido o do principado romano, cuja ideologia, recuperada na forma de 

                                                 
14 OESTREICH, Gerhard. Problemas estruturais do absolutismo europeu. IN: Antonio Manuel Hespanha (org). 

Poder e Instituições na Europa do Antigo Regime. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1976, pp.179-200.  
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neoestoicismo, teria se constituído no fator decisivo a possibilitar, em 

uma Europa dividida pelas questões confessionais, a emergência de 

uma filosofia de disciplina que passou a permear as instituições e as 

práticas sociais no século XVII15.  

 

Segundo Rodrigues, Oestreich não teria aprofundado em como os instrumentos 

disciplinadores puderam ser disseminados por um Estado ainda não totalmente consolidado, de 

modo a possibilitar um tão amplo controle da sociedade. Embora Oestreich não tenha como 

objeto de estudo a Igreja, ele proporcionou elementos para uma corrente historiográfica que 

pensa esse “disciplinamento social”, através do viés religioso. Buscando resolver a lacuna 

deixada por Oestreich, os historiadores alemães Heinz Schilling e Wolfgang Reinhard 

ofereceram um quadro interpretativo em que os fenômenos religiosos são considerados em 

relação direta com os fenômenos políticos, sociais e culturais.  

Schilling e Reinhard cunharam o termo “confessionalização”, através dessa chave 

interpretativa, reconheceram nos séculos XVI e XVII à religião como elemento principal e 

regedor de todos os setores sociais, e por sua vez, tornou-se o núcleo do processo modernizador 

do Estado. Os historiadores alemães destacam que esse processo mobilizou estratégias de 

propaganda, catecismos, sermões, música sagra, imagens, peças teatrais e práticas de culto. A 

dinâmica católica foi marcada pela disciplina catequética e pela especificação confessional que 

se dava por meio dos documentos conciliares e seus dispositivos de aplicação. Segundo os 

autores, pode-se dizer que a confessionalização católica se consolidou em Trento.  

O primeiro pilar do conceito defende que as práticas confessionais, católicas e 

protestantes, tiveram mais pontos de contato do que facetas diferenciadoras. Segundo Paiva, a 

tendência de insistirem mais na proximidade e semelhanças dos processos vividos nos 

territórios católicos e protestantes do que nas diferenças, merece certo cuidado, pois mesmo se 

admitindo caminhos semelhantes seguidos pelas várias confissões, isso não anula o fato de que 

há duas vias distintas no seio do cristianismo16. Rodrigues aponta que houve comunidades que 

se confessionalizaram contrariamente ao poder. Sob a capa da homogeneidade confessional 

ocultavam-se vozes múltiplas, polifônicas, que postas em relevo, nos dão conta de como tais 

processos foram complexos e variados. O vínculo do conceito com a macro-história, e 

influências sociológicas, pode levar a essa tendência de homogeneização. Para Rodrigues o 

                                                 
15 RODRIGUES, Rui Luis. Os processos de confessionalização e sua importância para a compreensão da história 

do ocidente. Revista Tempo, volume 23, número 1, Jan/Abr, 2017, p.7-8.  
16 Op. Cit. Paiva, 2008/2009, p. 387.  
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conceito de “processos de confessionalização”, no plural, é útil se liberto dos excessos e das 

seduções da macro-história17. 

No que tange as implicações entre a dimensão política, o conceito aponta que o processo 

de confessionalização provocou um reforço interno e externo das unidades territoriais, 

estimulou a amplitude da intervenção dos Estados sobre a Igreja, especialmente sobre os seus 

recursos materiais, e contribuiu para o disciplinamento dos súditos, constituindo-se, por essa 

via, no baluarte da afirmação do poder político. Segundo Paiva, a interpretação de que o 

processo confessional propiciou o reforço do disciplinamento da sociedade é de grande 

préstimo, porém também deve ser tomado com cuidado, pois pode sugerir, conforme 

assinalamos a cima, que durante a modernidade teria sido possível a construção de uma 

sociedade homogênea, disciplinada e padronizada do ponto de vista confessional. Ao que 

parece a interpretação do conceito de confessionalização feita por José Pedro Paiva, no que diz 

respeito à intervenção dos Estados sobre a Igreja, assenta no pressuposto de conceber a Igreja 

e o Estado como duas entidades absolutamente independentes. Porém, os historiadores alemães 

apresentam a profunda imbricação entre o controle secular e o religioso, de modo que estruturas 

religiosas acabaram servindo para o controle do poder secular sobre os súditos, enquanto, em 

outros contextos, estruturas administrativas e burocráticas em surgimento se prestaram também 

a canalizar o controle religioso18.  

 

CONFESSIONALIZAÇÃO NA AMÉRICA 

Ao analisar a possibilidade de utilização do conceito de confessionalização para o mundo 

americano, Alicia Mayer destaca que na América há um mapa confessional baseado na 

experiência multirreligiosa. Nesse sentido não houve apenas um modelo de confessionalização. 

Segundo Mayer, o fenômeno deve ser analisado através da perspectiva da mestiçagem, e de 

igual forma deve ser estudado de maneira comparativa com os processos europeus. Também 

defende que é preciso ter em conta que paradigmas dos bispos, das distintas ordens, da 

Companhia de Jesus, do clero secular, dos laicos, da coroa, dos grupos de poder, não eram 

homogêneos. Ou seja, assim como Paiva, Mayer aponta que no interior de uma confissão não 

houve total uniformidade nas ações de disciplinamento social19.  

                                                 
17 Op. cit. Rodrigues, 2017, p. 11-13. 
18 Op. cit. Rodrigues, 2017, p.10.  
19 Op. Cit. Mayer, 2010, p. 20. 
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Sem dúvida há uma preocupação exagerada no conceito cunhado por Schilling e Heinhard 

com a problemática do Estado Moderno. Em alguns momentos quase tornando a atitude 

confessional uma imposição das elites. E estudos mais específicos apontam o contrário: não 

raramente foram as populações que impuseram sua “vontade de confessionalizar”. Assim 

sendo, Mayer chamou à atenção para estratégias de disciplinamento social que não eram 

exclusivas das elites, mas que partiam das entranhas dos próprios grupos sociais. Como é o caso 

das confrarias e irmandades, instituições que salvaguardavam a disciplina e a coesão da ordem 

social20. 

Porém, a coroa também teria um papel importante na ampliação desse projeto 

confessional. Segundo Millan a confessionalização também se refere à consolidação das 

estruturas das monarquias, e a imposição da disciplina social através do Estado. Assim sendo, 

a confessionalização teria contribuído para configurar a imagem do reinado e da personalidade 

do rei prudente, impondo uma auréola clerical e católica a historia da monarquia hispânica, que 

a distingue de suas semelhantes europeias durante os séculos posteriores. Para Millan, as 

políticas de Felipe II exemplificaram as características da confessionalização, sobretudo, via as 

reformas implementadas pelo cardeal Diego de Espinosa21. A chegada ao trono de Felipe II 

significou um chamado à ordem, tanto política quanto eclesiástica. Que se deu por uma fórmula 

autoritária que somava o absolutismo real com a rigidez e verticalidade em matéria religiosa.  

A convocação do terceiro concílio provincial mexicano coincide com um progressivo 

desenvolvimento desse projeto disciplinador, vinculado a estruturação do clero diocesano que 

buscava os espaços que lhe eram próprios, até então ocupados pelas ordens regulares. Processo 

que se viu favorecido pela implementação dos decretos tridentinos na Nova Espanha, pela 

ordenança do Padroado de 1574, e que por sua vez vinculava-se as políticas disciplinares do 

cardeal Diego de Espinosa. Foi por exigência de Felipe II, através do Conselho das Índias, que 

se implanta todo o sistema de decretos elaborados em Trento nas igrejas americanas. Assim 

sendo, é preciso compreender a aplicação das normativas conciliares junto aos costumes, a 

hierarquização e aos projetos de ordenamento social executados da monarquia. Entender esses 

decretos enquanto parte do programa confessional, que pretendia o disciplinamento moral, não 

apenas do clero, mas de todas as camadas sociais. 

                                                 
20 Op. Cit. Mayer, 2010, p.23-24. 
21 MILLAN, Jose Martinez. El onfesionalismo de Felipe II y la Inquisición. Revista Trocadero: Revistas 

Científicas de la Universidad de Cádiz, número 6-7, pp. 103-124.  
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No que tange ao disciplinamento moral do clero secular, os decretos do terceiro concílio 

provincial mexicano estabelecem uma meticulosa regulamentação da ordem via procedimentos, 

penas e elaboração de diversos instrumentos para facilitar o controle e supervisão dos ministros, 

destacam-se os registros das paróquias22. Formalizam-se as cátedras de ciência moral e a 

obrigação de todos os sacerdotes em assisti-las, elabora também o Directório para facilitar a 

instrução dos presbíteros e seus auxiliares23. É possível analisar a insistência dos decretos no 

“ejemplo de buena vida”, onde “debe preferirse a la ciencia de las letras, la integridad de la 

vida y la honestidad de los costumbres”24. Há ainda os decretos que regulamentam desde os 

trajes adequados, até os que proibiam a participação dos clérigos em espetáculos “vanos y 

acciones profanas”. Enfatizando a pureza e integridade, os decretos abordam como deveria ser 

o tratamento com os clérigos que haviam cometido algum tipo de delito, ordena agir com 

cautela e até em segredo para que não transcenda o comportamento até a sociedade25. 

Ainda é preciso uma análise mais profunda dos decretos conciliares enquanto 

mecanismos condizentes com a “época confessional”, porém conforme apresentou Mayer é 

possível notar as diretrizes disciplinadoras que estão conditas nesses decretos como modelo de 

comportamento que levou a uma progressiva transformação da consciência moral e dos 

costumes. Também é necessário redefinir e discutir o conceito de confessionalização quando 

se pretende aplica-lo a realidade colonial americana. Segundo Mayer, se tomarmos o conceito 

pensando as transformações da Igreja após Trento – prioridade da religião como elemento 

principal da política de Estado e como eixo estruturante de todos os setores sociais, que 

implantou novas normas – nesse sentido é possível sugerir que na América se deu sim a 

formação e constituição do processo de confessionalização26.   

 

CONCLUSÃO 

As dinâmicas confessionais reeditavam a antiga maneira de ser e de pensar da “Republica 

Christiana”, nesse sentido analisamos uma cultura que buscava a ordem, o controle, a 

integração política e a homogeneidade religiosa entre a população, especialmente no contexto 

das Guerras de Religião na Europa moderna. Através da consciência moral se chegou a 

transformações estruturais da própria sociedade e de suas formas de organização. Isso nos 

                                                 
22 Decretos do III Concílio Provincial Mexicano, Livro 3, título I “de la visita”.  
23 Decretos do III Concílio Provincial Mexicano, Livro 1, título IV, “De la ciencia”.  
24 Idem.  
25 Decretos do III Concílio Provincial Mexicano, Livro I, título VIII; IX, título IV; XX, Livro 2, título I; XX.  
26 Op. Cit. Mayer, 2010, pp. 18-19.  
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sugere que longe de se propor à edificação de algo moderno, encontram-se comprometidas, 

essas dinâmicas confessionais, com a sobrevivência de estruturas bastante antigas.  

Efetivamente, um dos aspectos mais distintivos da época moderna seriam a emergência e 

a proeminência de tais mecanismos, de modo que podemos dizer que a modernidade e controle 

social se equivalem. Assim sendo, fica a questão: o processo de confessionalização pode ser 

estudado através dos decretos tridentinos, decretos dos concílios provinciais, textos de 

religiosos, confessionários, diálogos, tratados, discursos de ocasião, cartilhas, obras de caráter 

didático-literário, catecismos, e obras de perfeição sacerdotal, sermões, entre outros? Seria 

possível analisar essas fontes através de uma via persuasiva, que movia o individuo para 

vínculos de obediência às autoridades e às hierarquias? Os sermões, por exemplo, podem ser 

entendidos como uma simbiose entre a ação da propaganda religiosa e a transmissão de modelos 

políticos e sociais? 

Atrelados a esses estudos, perdura a investigação de identificar os fundamentos católicos 

do sistema político do Antigo Regime, assim como, a presença do Estado na Igreja e da Igreja 

no Estado. Novos estudos podem ser realizados sobre o viés da confessionalização, entre eles 

percebe-se a necessidade de analisar o próprio Concilio de Trento enquanto instrumento onde 

o rei buscou conselhos para formar a base de ações governativas confessionais. As reformas 

tridentinas, que passam a ser desenvolvidas pelos prelados, colocam os bispos em posição 

primordial na defesa dos interesses da coroa, nesse sentido os estudos sobre a atuação dos bispos 

enquanto vice-reis, acumulando assim potestades espirituais e seculares, seriam essenciais para 

análise da simbiose entre Estado e Igreja. O estudo sobre suas redes clientelares, numa análise 

sistemática, observando esses prelados enquanto agentes governativos.  

A análise do sacramento da confissão, acentuando não só o caráter de tribunal e de juiz, 

que com maior insistência se atribuíram a confessão e a figura do confessor, mas também nas 

técnicas de jurisprudência utilizadas pela casuística ou na progressiva distinção entre delito e 

pecado, que leva a um interesse cada vez maior em torno das obrigações morais as que podiam 

conduzir as leis do príncipe, dando assim ao sacramento penitencial um papel de enorme 

magnitude no disciplinamento social, associado neste caso ao próprio processo de construção 

do Estado Moderno. Também seria possível uma análise do confessor, sacerdote, enquanto 

conselheiro do rei. Observando os níveis da relação, a influência de dogmas católicos nos 

conselhos direcionados ao rei por seu confessor, e sua atuação na corte real.  

A literatura de “bom comportamento” caracterizou na época moderna os principais 

modelos de santidade difundidos pela Igreja pós-tridentina, afirmando qualidades como a 
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autodisciplina, o controle dos afetos, a ética do trabalho e a eficiência. Tratadística com caráter 

educacional/pedagógica, onde a modéstia aparecia como virtude essencial. Conforme já 

apresentado, para o contexto colonial ainda são escassos os estudos dedicados a analisar o 

projeto da Reforma Católica no mundo colonial sobre essa visão de confessionalização. Pode-

se dizer que o caminho tem sido aberto através dos estudos sobre os concílios provinciais, 

atuação do clero secular enquanto agentes políticos e visitas pastorais.  
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DELEITE E CONDENAÇÃO  

A LUXÚRIA NA OBRA DE PIETRO ARETINO E ANTONINO DE 

FLORENÇA 

 

Maria Isabel Wang Boselli Rautenberg* 

 

INTRODUÇÃO 

Gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja: os sete principais vícios da 

conduta humana. Entre os pecados capitais, as exortações contra a luxúria estão pontuadas ao 

longo do Antigo e do Novo Testamento, advertindo os fiéis a não cometerem adultério, 

tampouco incorrerem em práticas sodomitas1.  

A repressão quanto à moralidade do sexo, em âmbito público e privado, intensificou-se 

desde o final da Idade Média e a Renascença2. Carlo Ginzburg, em Mitos, emblemas, sinais: 

morfologia e história3, apontou a ênfase ao controle e à repressão da vida sexual empreendidos 

pela Contra Reforma. Debruçado sobre a análise das pinturas licenciosas, o historiador chamou 

atenção para o número crescente de manuais destinados aos confessores e penitentes na Itália 

entre os finais dos séculos XV e XVI.  

Ainda de acordo com o autor, até 1540, a luxúria era o segundo pecado mais relatado 

nas confissões e, cada vez mais, o católico foi incitado a destrinchar em detalhes as ocasiões 

em que sucumbira a ele. Esta nova empreitada de controle da vida sexual fora extensa e 

minuciosa e encontrou formas análogas nas doutrinas protestantes.  

Antes de prosseguir, no entanto, é preciso balizar a dimensão conceitual do termo 

“sodomia” à época. Cássio Bruno Rocha explica que:  

                                                 
*Aluna de graduação em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). 
1Passagens bíblicas que apresentam exortações morais contra as duas práticas podem ser encontradas em: Gênesis 

38:9-10, Êxodo 20:17, Levítico 18:1-30, 1 Coríntios 6:15-20, Mateus 5:27, 2 Pedro 2:13. 
2MATTHEWS-GRIECO, Sara. Corpo e sexualidade na Europa do Antigo Regime. In: CORBIN, Alain; 

COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, Georges (orgs.). História do corpo – da Renascença às Luzes. 

Petrópolis: Vozes, 2008. v.1. p. 281. 
3GINZBURG, Carlo. Ticiano, Ovídio e os códigos da figuração erótica no século XVI. In: Mitos, emblemas e 

sinais: morfologia e história. 2ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. p. 119-141. 
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A partir dos séculos XI e XII, começou um movimento de ascensão da 

sodomia na escala de gravidade dos pecados organizados pelos sábios da 

Escolástica. Sua definição, ainda incerta, envolvia então todos os atos de 

desvio da genitalidade no sexo, tanto entre parceiros iguais, como entre 

diferentes – e o sexo anal continuava sendo sua forma mais detestável. 

Entre os séculos XIII e XIV, assume a posição de pecado mais grave, 

confundindo-se muitas vezes com o pecado da bestialidade – o de copular 

com animais.4   

 

A respeito da imprecisão do termo, o ensaio da historiadora Sara Matthews-Grieco 

descreve a generalidade abrigada sob a transgressão, ligada a quaisquer práticas sexuais sem 

fins reprodutivos. Para a autora, o risco apresentado por este comportamento era a oposição 

“aos princípios fundamentais que estruturavam a sociedade – a família, o vínculo heterossexual 

e a reprodução – ameaçando assim a organização social e a identidade dos sexos”5. Dentro do 

matrimônio, Matthews-Grieco aponta, havia uma preocupação com as práticas sexuais, 

marcada pelo debate entre “a concretização legítima dos apetites humanos naturais e os 

excessos libidinosos da luxúria”6. 

O presente trabalho se propõe a articular duas fontes e como elas se inserem no debate 

acerca da luxúria. Primeiro, os Sonetos luxuriosos de Pietro Aretino (1492-1556), depois, a 

Summa theologica moralis de Santo Antonino de Florença (1389-1459), comparando a 

diferente tônica conferida pelos dois ao tema.  

 

OS SONETOS LUXURIOSOS E O DESPUDOR DO SEXO 

 

[...] diverti-me então escrevendo os 

sonetos que podeis ver agora sob cada 

pintura. A indecente memória deles, eu 

a dedico a todos os hipócritas, pois não 

tenho mais paciência para as suas 

mesquinhas censuras, para o seu sujo 

costume de dizer aos olhos que não 

podem ver o que mais os deleita.7 

 

Nascido em Arezzo, o que lhe rendeu o nome Aretino, em 1517, Pietro já se encontrava 

em Roma e seu nome começou a se destacar como poeta satírico. A habilidade como cortesão 

                                                 
4ROCHA, Cássio Bruno de A. Masculinidades e o tribunal do Santo Ofício da Inquisição: a ação das visitações 

do Santo Ofício às capitanias do Norte da América portuguesa na defesa da Ordem Patriarcal – séculos XVI e 

XVII. Belo Horizonte, 2014. 212 f. Dissertação de mestrado em História - Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.  f. 142. 
5MATTHEWS-GRIECO, Sara. Corpo e sexualidade na Europa do Antigo Regime. Op. cit. p. 285.  
6 Ibdem. p. 240.  
7PAES, José Paulo. Op. cit. Nota biográfica. In: ARETINO, Pietro. Sonetos luxuriosos. São Paulo: Má companhia 

(Cia. das Letras), 2011. Edição bilíngue português-italiano. p. s/n (E-book).   
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o aproximara do papa Leão X, oriundo da família Medici, o qual foi sucedido por Adriano VI, 

em 1522, em meio às agitações do dissenso luterano. No ano seguinte, a posse de Giulio dei 

Medici, sobrinho do então falecido Leão X, como novo pontífice marcou a reaproximação de 

Aretino com o alto clero. 

Todavia, a influência do poeta foi fadada ao declínio devido à inimizade criada com 

Gilberti, então secretário geral da Santa Sé. O desgaste no ambiente papal foi acentuado pelo 

escândalo dos Sonetti lussuriosi até que, em 1527, Aretino trocou Roma por Veneza, onde 

residiu até sua morte, desfrutando “uma vida de luxo, volúpia e refinamento”8. Seu casarão à 

beira do Grande Canal abrigou o centro da vida intelectual e mundana de Veneza por quase 

trinta anos. 

O texto dos Sonetti lussuriosi (1525) retrata um comportamento desviante do ideal 

cristão. A inspiração parar escrever os vinte e seis poemas é atribuída a uma série de pinturas – 

conhecidas como I Modi – feitas por Giulio Romano, no ano anterior, e que foram reproduzidas 

pelo gravador Marcantonio Raimondi. Giulio era o mais famoso discípulo de Rafael e, nas 

palavras de Vasari, a série de figuras que criou representava “todos os diversos modos, atitudes 

e posições com que os homens despudorados deitam-se com as mulheres”9. 

O interesse por suas imagens licenciosas levou o pintor a autorizar Raimondi a divulgá-

las. Rapidamente, o trabalho alcançou grande circulação em Roma e fez chegar aos ouvidos das 

autoridades papais reclamações quanto à imoralidade delas. O gravador foi preso e Giulio 

Romano só escapou, pois, àquela altura já estava em Mântua. Aretino, valendo-se da condição 

de favorito do papa Clemente VII (Giulio dei Medici), intercedeu junto ao pontífice pela 

liberdade do amigo.  

 Nesta obra, Pietro Aretino confronta o leitor com uma série de representações sobre um 

tipo específico de sodomia: a prática de sexo anal entre indivíduos do gênero oposto. O italiano 

subverte o discurso moral e aponta o prazer que a pratica poderia proporcionar aos parceiros 

heterossexuais, como mostram os seguintes exemplos: “E chi non fotte in cul, Dio gliel 

perdoni”10; “Spettarori gentili, qui riguardate / Uma Che in potta e in culo può saziarsi / E in 

Mille modi a fotter dilettarsi / E dee suoi modi far potta e culate.”11; “Oh saria bem uma 

                                                 
8PAES, José Paulo. Op.cit. p. s/n (E-book). 
9Vasari Apud PAES, José Paulo. Op. cit. p. s/n (E-book). 
10“E Deus perdoe a quem no cu não foda”. Soneto 1, último verso. ARETINO, Pietro. Op. cit. p s/n. (E-book) 
11 “Gentis espectadores que admirais / Esta que em cona e cu pode saciar-se, / Em mil modos de foder deleitar-se 

/ E a seu modo gozar na frente e atrás.”.Soneto 15, primeira estrofe. Ibdem. p. s/n. (E-book) 
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coglioneria / Sendo in potestà mia fottervi adesso, / Avendo Il cazzo nella potta messo, / Del culo mi 

facessi carestia.”12 

No nono soneto, Pietro Aretino faz uma ode: “Fottiamci, vita mia, fottiamci presto, / Poi 

che per fotter tutti nati siamo,”13. Esta insistência do autor em naturalizar o sexo, despindo-o de 

moralidade, é reiterada por ele ao longo da carta ao amigo Battista Zatti. Pergunta-lhe Aretino: 

Que mal haverá em contemplar um homem possuir uma mulher? Serão 

os mesmos animais mais livres que nós? Parece-me que aquela coisa que 

a Natureza nos dá para perpetuar-nos deveria ser usada à volta do pescoço 

como berloque e no chapéu como medalha. Foi ela quem vos fez [...]. 

Gerou as mais adoráveis crianças, as mulheres mais belas, os santos mais 

veneráveis. Não é mister ocultar órgãos que engendraram tantas belas 

criaturas. Seria antes mister ocultar nossas mãos, que nos dissipam o 

dinheiro, fazem juramentos falsos, emprestam a juros usurários, torturam 

a alma, ferem e matam.14  

Na tênue distinção entre literatura erótica ou pornográfica – debate que escapa aos 

objetivos deste trabalho –, os Sonetti lussuriosi inserem o século XVI no aparente hiato entre o 

Decameron (1353), de Boccaccio, e a popularização do sexo como tema literário na França a 

partir do século XVIII, período no qual foram produzidas obras como Thérèse Philosophe 

(1748) e os escritos do Marquês de Sade, além do próprio flerte de filósofos iluministas com o 

tema15. No entanto, a escolha de uma obra literária como fonte impõe cuidados metodológicos 

ao pesquisador.  

A literatura, enquanto objeto autônomo, possui regras de composição próprias. Ela não 

é refém de fenômenos sociais, tampouco forçosamente determinada pelo contexto. O diálogo 

da literatura com o real se dá através da verossimilhança16. Deve-se salientar que 

O poeta não é uma resultante, nem mesmo um simples foco refletor, 

possui o seu próprio espelho, a sua mônada individual e única. Tem o seu 

núcleo e o seu órgão, através do qual tudo o que se passa se transforma, 

porque ele combina e cria ao devolver à realidade17.   

 

                                                 
12“Que grandíssima asneira não seria, / Estando eu a foder-vos decidido, / O caralho na cona já metido, / Se do 

cu me fizesse carestia.”. Soneto 22, primeira estrofe. Ibdem. p. s/n. (E-book) 
13“Fodamos, meu amor, fodamos presto, / Pois foi para foder que se nasceu,”. Soneto 9, dois primeiros versos. 

Ibdem. p. s/n. (E-book) 
14 PAES, José Paulo. Nota biográfica. In: ARETINO, Pietro. Op. cit. p. s/n (E-book). 
15GOULEMOT, Jean Marie. As práticas literárias ou a publicidade do privado. In: ARIÈS, Phillipe; CHARTIER, 

Roger (Orgs.). História da vida privada – Da Renascença ao Século das Luzes. 2ª ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2010. v. 3. p. 402. 
16Quanto à relação entre a realidade e a literatura, a seguinte frase de Antonio Candido auxilia a compreender a 

dinâmica com que ela ocorre: “O que interessa saber é como, na literatura, a carne de vaca vira croquete”.  (Antonio 

Candido em entrevista ao jornal Brasil de Fato, 8 de agosto de 2011).  
17René Bady Apud CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. 9ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Ouro, 2006. p.28. 
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Parte da bibliografia aqui utilizada aponta a preocupação eclesiástica com a sexualidade 

dos fiéis ao longo do século XVI, intensificada pela necessidade de reagir à Reforma 

Protestante. Os apontamentos de Carlo Ginzburg e Sara Matthews-Grieco corroboram 

justamente com essa afirmativa. O controle biológico pretendido pela religião pode ser 

apontado pelos manuais de confessores, anteriormente citados, e também pelos processos 

inquisitoriais, os quais constam entre as fontes usadas pela historiadora.  

No intuito de contrapor a obra de Aretino e sua ode à luxúria a uma documentação com 

tônica oposta acerca do tema, a data foi uma preocupação inquietante. A escolha de uma fonte 

de natureza religiosa posterior aos Sonetos parecia desrespeitar, parcialmente, o cenário em que 

Aretino os escrevera. Em 1525, ainda não havia Index Librorum Prohibitorum (1559), 

tampouco a convocação do Concílio de Trento (1545-1563). Soma-se a isso a ausência de 

manuais de confessores, em italiano, cronologicamente próximos à vida de Aretino encontrados 

até este estágio da pesquisa. No entanto, não se trata apenas de uma questão a respeito das datas. 

Tomar como contraponto um documento posterior à escrita e publicação dos Sonetti 

lussuriosi parece ferir a natureza da obra literária e incorrer no equívoco de julgar o texto 

determinado pelo contexto, atribuindo à poesia a qualidade de representação fidedigna do real. 

Ou seja, seria ler as palavras de Aretino como verdade incontestável e não através da chave de 

verossimilhança. Portanto, a procura por um discurso anterior se mostrou necessária.  

 

ANTONINO DE FLORENÇA: EXEMPLO DA PREOCUPAÇÃO ECLESIÁSTICA 

COM A LUXÚRIA 

Fujam da imoralidade. Qualquer 

outro pecado que o homem comete é 

exterior ao seu corpo; mas quem se 

entrega à imoralidade peca contra o 

seu próprio corpo18.  

 

A luxúria foi uma das preocupações do arcebispo Antonino de Florença19, autor da 

Summa theologica moralis. A obra foi elaborada entre 1440 e 1454, composta por quatro 

                                                 
181 Coríntios 6:17 
19Acredita-se que ele tenha nascido em 1389, em Firenze, e veio a falecer aos setenta anos, na mesma cidade. Sua 

atuação como arcebispo ocorreu entre 1446 e 1459, ano de sua morte. PETERSON, David S. Reviewed work: 

HOWARD, Francis. Beyond the written world: preaching and theology in the Florence of Archbishop Antoninus 

1427-1459. Renaissance Quarterly. The University of Chicago Press on behalf of the Renaissance Society of 
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volumes e inspirada nos sermões públicos do dominicano. A primeira parte concerne sobre a 

alma e suas faculdades, as paixões, o pecado e a lei; a segunda fala sobre os diferentes tipos de 

pecados e reparações; enquanto o terceiro volume se ocupa dos vários estados e profissões em 

vida, com diretrizes sobre o trabalho eclesiástico e de censor. Por fim, o último volume aborda 

as virtudes cardinais, a teologia moral e os dons do Espírito Santo20. 

A posteriori, o trabalho do arcebispo foi direcionado para o uso de pregadores e 

confessores. Seu texto conquistou considerável abrangência religiosa no cenário europeu dos 

séculos XV e XVI, conforme a pesquisa sobre a Summa sugere. A obra foi publicada em 

diferentes datas, todas póstumas, e as impressões foram realizadas não só em terras italianas, 

mas também na Alemanha e na França21, conservando o idioma original, o latim. Até o ano de 

1600, a obra chegou ao total de dezoito edições22. Ainda que nem sempre elas fossem 

completas, o texto chegou a ganhar impressões in fólio23.  

Apontar Antonino com um pretenso sucesso editorial, ainda que tímido, parece ser um 

argumento repleto de fragilidades. É fundamental levar em consideração o gênero ao qual a 

obra pertence. Trata-se de um texto teológico, dedicado aos pares do arcebispo, ou seja, ao 

clero, parcela cujos índices de alfabetização eram mais elevados que a maior parte das 

populações europeias na transição entre a Idade Média e a modernidade24. Portanto, deve-se 

salientar que a influência conquistada pelo religioso teve limitações. 

Esta Summa se insere na tradição de escritos teológicos, frequentes durante a época 

medieval e que não se extinguiram na Idade Moderna. Assim como outras obras a respeito da 

religião cristã elaboradas ao longo do século XV, Antoninus foi fortemente influenciado por 

Santo Agostinho, principal nome da patrística. Exemplo disso é uma passagem em que 

                                                 
America: v. 52, n. 3. Autumn 1999. p. 868-869. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/2901927. Acesso em 

04 de junho de 2017 
20Informações traduzidas da página “Vialibri”, a qual é dedicada ao comércio de livros antigos nos EUA. 

Disponível em: https://www.vialibri.net/years/items/1362799/1477-antoninus-saint-archbishop-

of-florence-summa-theologica. Acesso em 15 de junho de 2017. 
21A pesquisa pela Summa de Antonino direcionou-me a uma lista de oito edições do terceiro volume da obra, mais 

especificamente, de duas partes: “De censuris ecclesiasticis, sive de excommunicationibus” e “De sponsalibus et 

matrimonio”. A listagem traz os nomes dos editores, local e ano de publicação das edições, entre 1477 e 1488. Há 

registro de duas edições alemãs (Speyer e Nuremberg), uma edição francesa (Toulouse) e cinco edições italianas 

(todas em Veneza). Disponível em: http://beta.biblissima.fr/fr/text/279633. Acesso em 04 de junho de 2017. 
22HOWARD, Francis Apud PETERSON, David S. Op. cit. p. 868.  
23Exemplo da impressão completa do texto, nesse formato, é o volume pertencente à Bliblioteca Nazionali Centrale 

di Firenze, sob o título “Summa dello arcivescovo Antonnio: Omnis mortalium cura”, em italiano, publicada em 

1488 por Bartolommeo de Libri, com 204 páginas. Disponível em: https://archive.org/details/ita-bnc-in2-

00002004-001. Acesso em 11 de junho de 2017.  
24CHARTIER, Roger. As práticas da escrita. In: ARIÈS, Phillipe; CHARTIER, Roger (Orgs.). História da vida 

privada – Da Renascença ao Século das Luzes. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. v. 3. p. 113-161.  

 

http://www.jstor.org/stable/2901927
https://www.vialibri.net/years/items/1362799/1477-antoninus-saint-archbishop-of-florence-summa-theologica
https://www.vialibri.net/years/items/1362799/1477-antoninus-saint-archbishop-of-florence-summa-theologica
http://beta.biblissima.fr/fr/text/279633
https://archive.org/details/ita-bnc-in2-00002004-001
https://archive.org/details/ita-bnc-in2-00002004-001
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menciona: “Santo Agostinho nos diz que uma mulher deveria preferir a morte em vez de 

consentir a tal pecado mortal [a sodomia]”25.  

 

CONCLUSÃO 

Apesar da pretensão de Pietro Aretino em integrar o colégio dos cardeais26, não parece 

cauteloso especular que ele tenha entrado em contato com a obra do arcebispo. Entretanto, a 

divergência contra o mesmo tema, inclusive quanto à especificidade da prática de sodomia entre 

indivíduos do sexo oposto, marcada pela repreensão do religioso e o tom burlesco do poeta 

satírico não faz do dissenso a única via de aproximação possível entre eles.   

Alexandre VI, o mesmo papa que reprovou as pasquinadas27 – responsáveis pela 

popularização do nome de Aretino em Roma –, canonizou Antonino em 1523, o qual passou a 

figurar entre os doutores da Igreja. Sua Summa o alçou como um dos grandes reformadores e 

moralistas da Igreja, sendo ela uma fonte de inspiração diante da necessidade de se reorganizar 

a instituição católica mediante o combate à simonia, à usura, ao paganismo renascentista e à 

imoralidade.  

Logo, Antonino fora apropriado pelo clero enquanto Pietro Aretino ainda estava vivo, 

residindo em Roma antes de seu exílio em Veneza até sua morte, e próximo ao período em que 

escreveu seus Sonetos. A motivação que levou o religioso a compilar seus sermões é 

sintomática de uma preocupação com os temas abordados por ele, mas também da própria 

finalidade que o texto poderia vir a usufruir, além de sua inserção no tempo em que viveu. Ter 

retomado a colocação de Santo Agostinho, o qual vivera entre os séculos IV e V, e se dedicado 

a sistematizar nove categorias de luxúria, segundo aponta Sara Matthews-Grieco28, sugere a 

relevância do tema em seu contexto, também reiterada pela valorização de Antonino após sua 

morte, ao longo do século XVI.  

                                                 
25“Saint Augustine tells us that a woman should rather let herself be killed than to consent to such a mortal sin.” 

(tradução livre) In: BROWN, Judith. Immodest Acts – The life of a lesbian nun in Renaissance Italy. New York: 

Oxford University Press, 1986. p.170. 
26 Anseio apontado por Jacob Burckhardt. BURCKHARDT, Jacob. A cultura do Renascimento na Itália: um 

ensaio. São Paulo: Companhia de Bolso (Cia. das Letras), 2009. p. 172. 
27 No começo do século XVI, a cada 25 de abril, dia dedicado a São Marcos, havia uma comemoração burlesca 

que atraía principalmente aos estudantes, em torno da estátua do Pasquim, cuja origem é grega e se mantém nos 

arredores da piazza Navona. Versos humorísticos, grafados em grego, latim ou italiano, eram afixados a ela e 

tratavam da crítica acerca do contexto de Roma. No mês seguinte, os melhores textos satíricos eram reunidos e 

publicados conjuntamente em um folheto e a autoria dos mesmos era atribuída ao Pasquim, representante 

simbólico do criticidade romana. 
28 MATTHEWS-GRIECO, Sara. Op. cit. p.294. 
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A CONSTRUÇÃO DO CULTO À NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 

DO TEPEYAC  

 

Ranay Nóbrega Teixeira de Lima1 

 

INTRODUÇÃO 

Após chegarem ao continente americano, espanhóis em 1492 e portugueses em 1500, as 

Monarquias Ibéricas utilizaram a conversão das populações ameríndias para legitimar a 

conquista do novo território. Para que houvesse o reconhecimento da legitimidade da presença 

espanhola nos territórios recém descobertos, os Reis Católicos, Fernando de Aragão e Isabel de 

Castela, contaram com a anuência do Papa Alexandre VI. Este permitiu que a monarquia 

espanhola explorasse os novos territórios a fim de converter os indígenas ao cristianismo.2 

No ano de 1519, Hernán Cortés, capitão da terceira expedição ao continente, encontrou o 

Império Asteca, na região posteriormente denominada de Nova Espanha. Cortés, desde os 

primeiros momentos do encontro com a população nativa, apresentou alguns fragmentos do 

catolicismo. Segundo consta, antes de partir de Tenochtitlan – centro político e religioso Asteca 

–, Cortés, com a autorização de Moctezuma, teria deixado algumas imagens de santos católicos 

em um templo pagão, previamente limpo, em Tenochtitlan.3 

Em 1524 se iniciou, de fato, a evangelização dos povos indígenas, com um grupo de 12 

frades franciscanos. Para J. H. Elliott a conquista de uma população passa por duas esferas 

distintas e complementares, isto é, a conquista bélica e a espiritual. Os soldados subjugavam as 

populações e, depois, mantinham o controle utilizando a coerção bélica. A religião, por sua vez, 

também impunha o controle dos grupos indígenas, uma vez que, paulatinamente, incorporava 

conceitos europeus-cristãos e mudava a ordem vigente no universo indígena, introduzindo, a 

partir da perspectiva católica, a persuasão, a disciplina e o exemplo.4 

                                                 
1 Licenciada em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
2 GONZÁLEZ, Everaldo Tadeu Quilici; LIMA, Gisele Laus da Silva Pereira. “Guerra Justa”: pretensão 

civilizatória e os Direitos Humanos na ocupação da América Latina. In: ENCONTRO NACIONAL DO 

CONPENDI, 21., 2012, Uberlândia. Anais eletrônicos... Uberlândia: UFU, 2010, p. 3-4.  
3 RICARD, Robert. La conquista espiritual de México. México: Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 64. 
4 ELLIOTT, J. H. A Conquista Espanhola e a Colonização da América. In: BETHELL, Leslie (org.). História da 

América Latina: América Latina Colonial. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Brasília: 

Fundação Alexandre de Gusmão, 2004, p. 176-177. 
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Os franciscanos desenvolveram metodologias lúdicas para o trabalho de catequização 

dos indígenas. Os padres utilizavam músicas, teatro, representações e, inclusive, faziam 

associações entre deuses pagãos com santos católicos. Tudo para conseguir “traduzir” os 

principais dogmas e todos os demais pormenores do arcabouço cristão.5  

Durante a catequização indígena, o culto mariano, o conceito de Deus único e o culto a 

Jesus Cristo foram muito trabalhados com os autóctones.6 A Virgem Maria encontrou uma 

associação ameríndia na cultura nahuatl do Vale do México. Esta foi relacionada com a deusa 

indígena Tonantzin. Inclusive, um importante templo dedicado à Tonantzin, localizado na 

colina do Tepeyac, foi atribuído à Virgem de Guadalupe.7 Contudo, a prática de atribuir templos 

pagãos a santos católicos já era realizada desde a época da Reconquista Espanhola.8 

O culto à Nossa Senhora de Guadalupe mexicana desenvolveu-se e difundiu-se, pelo 

menos em um primeiro momento, a partir da tradição oral. Contudo, em 1649, Lasso de La 

Vega publicou um documento escrito em nahuatl9 que relata detalhadamente o desenrolar da 

aparição guadalupana no monte Tepeyac até a construção da capela dedicada a referida santa.  

Tendo como base o texto El Gran Acontecimiento... Historia de la Aparición de Ntra. 

Sra. De Guadalupe (1649), de Lasso de La Vega, o presente trabalho tem como objetivo estudar 

os aspectos textuais da referida fonte a fim de compreender como as tradições cristãs-europeias 

e as tradições nahuas10 se interpolam na construção do relato escrito do mito guadalupano, 

atentando-se para os aspectos necessários para o reconhecimento do culto, tanto pela Igreja 

Católica quanto pelas elites indígenas.  

Também nos propomos, a modo de obter uma análise mais sólida, estudar o contexto de 

produção da fonte, o contexto no qual se passa o relato da aparição – observando algumas 

possíveis incongruências nos fatos narrados – e, também, faremos alguns apontamentos acerca 

do possível autor do primeiro relato escrito sobre a aparição guadalupana, tentando perceber 

seus objetivos ao transformar uma tradição oral em relato escrito. 

 

                                                 
5 Ibidem, p. 142 e 179. 
6 Ibidem, p. 105-108. 
7 BRADING, David A. La Virgen de Guadalupe: imagen y tradición. México: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 

S.A. de C.V., 2002, p. 193; NEBEl, Richard, Op. Cit., p. 131. 
8 NEBEl, Richard. Op. Cit., p. 46. 
9 O Nahuatl era o idioma mais falado na Mesoamérica no período pós-clássico. 
10 Quando falamos de tradição nahuatl, nos referimos às características literárias típicas desse tronco linguístico, 

que serão apropriadamente trabalhadas no capítulo III. 
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O CULTO À NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 

Os primeiros colonizadores que aportaram na Nova Espanha provinham da região 

espanhola da Estremadura, onde já existia um culto consolidado a Nossa Senhora de Guadalupe. 

Tanto os colonizadores quanto os missionários, sobretudo os franciscanos, contribuíram para a 

consolidação do culto guadalupano, não só na Nova Espanha, mas em todo o Novo Mundo.11 

O culto, atravessado o Atlântico, se difundiu, desenvolveu-se e acabou gerando outra tradição 

mariana, porém, autônoma de sua matriz estremenha. 

A aparição da Virgem de Guadalupe na Nova Espanha é narrada no texto Nican 

Mopohua, que em português significa “aqui se narra pela primeira vez”. De acordo com a 

narrativa do texto, a primeira aparição de Guadalupe teria ocorrido em 1531 na colina do 

Tepeyac, México. Apesar do relato escrito, Beltramini enfatiza que a tradição oral foi o meio 

principal de difusão do culto à Virgem de Guadalupe.12  

Segundo o relato contido no Nican Mopohua, a primeira capela erguida em favor da 

Virgem de Guadalupe foi construída a mando do bispo do México, Frei Juan de Zumárraga, na 

colina do Tepeyac. Por ter sido construída em um antigo local de culto indígena, a capela 

dedicada à Virgem de Guadalupe e o próprio culto à santa foram severamente ignorados e 

atacados durante o século XVI. Beltramini é categórica ao afirmar que não há evidências de 

franciscanos que tenham relatado o culto à santa no século XVI.13  

Apesar do silêncio que paira nos escritos de cronistas e religiosos14, Francisco de La 

Maza faz uma observação interessante sobre o culto a Guadalupe. O autor cita uma crítica a 

supostos milagres – que arrebatavam fiéis em diferentes localidades – contida no livro Regla 

Cristiana, editado em 1547.15 A crítica talvez não fosse tão importante se o referido livro não 

tivesse sido aprovado pelo primeiro bispo do México, Frei Juan de Zumárraga, quem, 

supostamente, teria presenciado o milagre da aparição da imagem de Guadalupe e, também, 

quem teria sido o responsável pela construção da capela dedicada à Nossa Senhora de 

                                                 
11 Ibidem, p. 53-63 passim; 75-80 passim. 
12 BELTRAMINI, Carolina de Oliveira. As Virgens Marias da Nova Espanha e do Arcebispado de Lima durante 

os séculos XVI e XVII: entre a idolatria e a santidade. 2013. 121f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade 

de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual de São Paulo, São Paulo, 2013. p. 39. 
13 13 BELTRAMINI, Carolina de Oliveira. Op. Cit., p. 19. 
14 De acordo com os documentos guadalupanos reunidos por Ernesto de la Torre Villar e Ramiro Navarro de Anda, 

observamos que o culto à Guadalupe foi brevemente mencionado em cinco documentos, dos quais, três datam da 

década de 70 do século XVI. No geral, os textos fazem pequenas menções sobre a existência de um culto 

guadalupano no monte Tepeyac, não fornecendo mais informações acerca da tradição da aparição mariana no 

local. 
15De LA MAZA, Francisco. El guadalupanismo mexicano. México: Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 13. 
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Guadalupe no monte Tepeyac. Beltramini completa a observação feita por De La Maza ao 

afirmar que o primeiro bispo do México jamais mencionou o culto a Guadalupe em seus 

escritos, ou seja, nunca ratificou o mito ou o negou.16 

Contudo, a partir de um sermão proferido pelo frade Francisco de Bustamante, 

provavelmente no ano de 1556, é possível verificar que o culto a Guadalupe já havia atingido 

proporções e importância suficientes para despertar as ácidas críticas aos seus devotos por parte 

de religiosos incrédulos. No sermão, Bustamante critica o bispo (segundo do México) Dom Frei 

Alonso de Montúfar por seu apoio ao culto guadalupano, que, para Bustamante, não havia sido 

averiguado com minúcia suficiente para ser acatado como verdadeiro.17 

Segundo De La Maza, o culto guadalupano se estendia pelos mais variados estratos 

sociais da Nova Espanha, indo muito além do universo indígena. O autor cita, baseando-se nos 

escritos de Martín Enríquez, que o culto já estava organizado em 1556, mas as informações 

oficiais ainda eram desencontradas e confusas.18 

No início do século XVII o silêncio dos religiosos e cronistas acerca do culto 

guadalupano ainda se mantém. Porém, “(...) no final do século XVI e início do século XVII, se 

processa uma mudança no discurso, que provavelmente esteve ligada à Contrarreforma e ao 

Concílio de Trento. O culto a Guadalupe deixa de ser indígena e se torna novo-hispano”19. Ao 

longo do século XVII verifica-se o início de uma reflexão teológica sobre a aparição, a fim de 

ratificar o culto – uma vez que não havia mais como combatê-lo porque já estava bastante 

enraizado na sociedade mexicana e já possuía um apelo religioso demasiado forte. No século 

XVII se difundem as primeiras imagens da Guadalupe mexicana, bem como os primeiros 

cânticos, poesias e sermões.  

 

CONTEXTO DE PRODUÇÃO, AUTORIA E OUTROS DADOS 

O Nican Mopohua narra a aparição da Virgem de Guadalupe ao pobre índio Juan Diego 

e a seu tio, Juan Bernardino, que se encontrava moribundo. Segundo a tradição e o relato escrito, 

o bispo mexicano Juan de Zumárraga solicita uma prova para que ele possa ter certeza do 

ocorrido. Na sequência, o índio leva sua capa com flores à presença do bispo e, ao abrir o manto, 

surge a imagem – morena – da Virgem de Guadalupe. De acordo com a fonte, o bispo, então, 

                                                 
16 BELTRAMINI, Carolina de Oliveira. Op. Cit., p. 21. 
17 De La Maza, Francisco. Op. Cit. p. 14-16. 
18 Ibidem. p. 26. 
19 BELTRAMINI, Carolina de Oliveira. Op. Cit. p. 34. 

 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

380 

 

 

acata o pedido da Virgem e constrói, em sua homenagem, uma capela no local indicado pela 

santa, expondo, após um determinado período, a capa com a imagem aparecida.  

Quanto à origem da fonte, ninguém foi capaz de atestar com precisão o autor da obra. 

Contudo, a autoria do texto é atribuída ao índio Antonio Valeriano (1520?-1605).20 Valeriano 

foi um homem extremamente importante em seu tempo. Ingressou nas primeiras turmas do 

Imperial Colégio de Santa Cruz de Tlatelolco21, local onde conheceu e se tornou colaborador 

do Frei Bernardino de Sahagún, importante cronista do século XVI. Além de uma excepcional 

formação intelectual, tanto da cultura indígena quanto da cultura espanhola, Valeriano ocupou 

importantes cargos políticos na administração colonial do México.22  

Ao analisar a fonte, Nebel faz a seguinte afirmação: “(...) el relato de las apariciones y 

de los milagros de la Virgen de Guadalupe revelan una visión del mundo de los mexicanos 

antiguos (…)”23. Para o autor, o Nican Mopohua não poderia ter sido escrito por um indivíduo 

que não estivesse profundamente familiarizado com a cultura indígena e sua forma de 

compreensão do mundo. Logo, mais uma vez, o nome de Valeriano é a opção mais plausível e 

aceita entre os estudiosos do tema. 

Entretanto, a primeira publicação do Nican Mopohua24, datada de 1649, foi assinada por 

Lasso de La Vega, que proclamava ser o autor do dito relato. Contudo, essa afirmativa é refutada 

desde o século XVII, inclusive pelo próprio Nebel, pois o texto possui, claramente, 

características que não poderiam proceder de alguém que não estivesse profundamente 

incorporado à visão de mundo indígena.25 Ainda assim, quase todas as traduções existentes 

provêm da obra em nahuatl de Lasso de La Vega. 

                                                 
20 Pode-se dizer que há um consenso entre os estudiosos do tema ao atribuírem a Antonio Valeriano a redação 

original do mito de aparição de Nossa Senhora de Guadalupe no Tepeyac. 
21 Em 1536 foi inaugurado o Colégio de Santa Cruz de Tlatelolco por instância do Bispo Juan de Zumárraga. O 

colégio não foi o primeiro a ser implantado no México, mas foi, sem dúvida, o mais importante. O impacto dessa 

instituição na sociedade mexicana colonial é imensurável. Vários indígenas egressos da escola assumiram cargos 

civis notáveis em seus povoados, outros auxiliavam na formação de religiosos cujos conhecimentos eram 

deficientes e vários estudantes auxiliaram o Frei Bernardino de Sahágun a escrever diversos manuscritos sobre a 

história do México, a cultura e costumes indígenas. 
22 ACHMATOWICZ, Jerzy. Antonio Valeriano ¿autor del Nican Mopohua? In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

HISPANISTAS, 5., 2008, Minas Gerais. Anais eletrônicos... Minas Gerais: UFMG, 2008, p. 1148. 
23 NEBEL, Richard. Op. Cit., p. 208. 
24 Deve-se ressaltar que antes de Lasso de La Vega publicar sua obra, em 1649, Miguel Sánchez publicou, em 

1648, o primeiro livro impresso sobre a Virgem de Guadalupe. Contudo, existe uma grande diferença entre os 

relatos. Cf. De LA MAZA, Francisco. Op. Cit., p. 48-74; SÁNCHEZ, Pe. Miguel. Imagen de la Virgen María de 

Dios de Guadalupe (1648). In: VILLAR, Ernesto de la Torre; ANDA, Ramiro Navarro de. Testimonios históricos 

guadalupanos. México: Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 152-281. 
25 De LA MAZA, Francisco. Op. Cit., p. 48-74. 
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Luis Lasso de la Vega nasceu no início do século XVII no México e foi designado 

capelão do santuário de Guadalupe, após sua ordenação. Em 1649 publicou um manuscrito em 

nahuatl abordando a história da aparição da Virgem de Guadalupe. Sua obra foi parcialmente 

reimpressa em Guadalajara, em 1877. Além disso, existem duas edições bilíngues, 1886 e 1895, 

e um fac-símile de 1926 e 1931, traduzido por Primo Feliciano Velázquez.26  

A obra publicada por Luis Lasso de la Vega está organizada em dois tópicos distintos, 

nomeadamente Nican Mopohua e Nican Motecpana. O primeiro tópico narra a aparição da 

Virgem de Guadalupe ao índio Juan Diego até a construção da capela no monte Tepeyac. A 

segunda parte possui uma compilação dos milagres atribuídos à santa, a primeira oração 

dedicada à Guadalupe e alguns dados biográficos de Juan Diego e Juan Bernardino.27 

Nebel apresenta diferentes indícios para corroborar a teoria de que o texto publicado por 

De La Vega seria uma cópia do manuscrito de Valeriano, com o qual, pode-se aventar, ele teria 

entrado em contato durante o período que foi capelão do santuário de Guadalupe. 

O texto Nican Mopohua pode ser classificado como uma obra intercultural, ou seja, 

possui aspectos de origem indígena (tolteca-asteca) e cristã (europeu). Segundo Richard Nebel, 

a característica multicultural contribui para a grande dificuldade de compreensão do texto nos 

dias de hoje. De acordo com a interpretação do autor, o texto possui um conteúdo cristão que 

se apoia no sistema de comunicação nahuatl para ser transmitido. Contudo, para que o conteúdo 

cristão possuísse significado para os indígenas, fazia-se necessário que o cristianismo fosse, de 

certa forma, “traduzido” para uma mentalidade bastante distinta. Consequentemente, as chances 

de ocorrerem distorções e compreensões equivocadas dos dogmas eram potencializadas.28 

O texto possui um estilo literário que lembra os clássicos nahuas e a linguagem dos 

sábios indígenas. Além disso, mostra uma linguagem culta e mais rebuscada, o chamado 

tecpilahtolli (“linguagem nobre”), cujas principais características são o uso de formas de 

reverência e a utilização de metáforas.29  

                                                 
26 VILLAR, Ernesto de la Torre; ANDA, Ramiro Navarro de. Testimonios históricos guadalupanos. México: 

Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 282. 
27 VILLAR, Ernesto de la Torre; ANDA, Ramiro Navarro de. Op. Cit., p. 282-308; NEBEL, Richard. Op. cit., p. 

207-208. 
28 NEBEL, Richard. Op. cit., p. 204; 218-219. 
29 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Op. cit., 2014, p. 51. 
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Segundo Giuseppe Bellin, a poesia é o tronco mais importante da literatura nahuatl,30 

apresentando características bem definidas como, por exemplo, o paralelismo31, o difrasismo32, 

a versificação e emprego de palavras-broche33. Autores como Garibay e Bellin defendem que 

na poesia nahuatl são empregadas expressões com mais de um significado.34 Tomando como 

base essa afirmativa, torna-se mais compreensível que ocorram tantas divergências de tradução 

entre os estudiosos que se propuseram a traduzir o Nican Mopohua. 

Segundo Nebel, o relato Nican Mopohua é uma obra popular bem elaborada, não 

devendo ser tomado como uma livre combinação de temas divergentes ou como uma redação 

mecânica. Para o autor, o texto pode ser entendido como o produto final da unificação de 

diversos pormenores tradicionais, isto é, narrativas, aspectos da tradição oral, provérbios, etc. 

que, pelo menos inicialmente, alicerçou-se na transmissão oral.35 

Apesar da redação do Nican Mopohua possuir características da literatura nahuatl36, ela 

também apresenta características específicas das narrativas cristãs. Richard Nebel afirma que o 

texto foi moldado a partir de uma temática cristã. Logo, a presença de elementos tipicamente 

cristãos, como, por exemplo, elementos estilísticos, conceitos, expressões e imagens, são 

esperados.  

Embora o texto Nican Mopohua não seja uma hagiografia37, consideramos que existem 

diversos elementos comuns nos dois tipos de redação. Os temas mais recorrentes das 

hagiografias ibéricas medievais são: relatos de vida, translados de relíquias38 e o inventatio39. 

O objetivo maior desses escritos hagiográficos era a preservação da memória e a propagação 

do culto.40 Para Nebel, na narração da aparição da Virgem de Guadalupe é possível observar o 

                                                 
30 BELLIN, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Castala, 1997, p. 26 e 

28. 
31 O paralelismo consiste na repetição de ideias, ou seja, usando a mesma estrutura sintática, porém, com elementos 

lexicais diferentes. 
32 O difrasismo consiste em uma construção gramatical na qual um novo vocábulo é formado a partir da aglutinação 

de palavras distintas, que, quando separadas, apresentam significados diferentes de quando estão combinadas.  
33 Palavras destacadas no texto que podem ter significado simbólico. 
34 BELLIN, Giuseppe. Op. Cit., p. 26 e 28. 
35 NEBEL, Richard. Op. Cit., p. 225 e 227. 
36 Tais características serão trabalhadas de forma mais detalhada no terceiro capítulo. Por hora não 

desenvolveremos a fundo tais características. 
37 Relato sobre a vida dos santos. 
38 Transporte de objetos sagrados. Cf. CYMBALISTA, Renato. Relíquias sagradas e a construção do território 

cristão na Idade Moderna. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 11-50, 

2006. 
39 Narrativa descritiva sobre a descoberta de uma determinada relíquia. 
40 SILVA, Andréia Cristina Lopes Frazão (coord.). Hagiografia e História: Banco de dados das hagiografias 

ibéricas (séculos XI ao XIII). Rio de Janeiro: Pem, 2009, p. 169. 
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desejo do autor em “unir indisolublemente el Evangelio al acontecimento guadalupano (...) y 

desarrollarlo literária e historicamente como fundamento “mexicano” de la fe cristiana”.41  

Outro aspecto importante das narrações marianas é o temperamento maternal, amável e 

protetor característicos da santa. Segundo Tiago Pinto, a partir do século XII a devoção mariana 

alarga-se substancialmente na Europa, tendo sido motivada pelas condições socioculturais da 

época, isto é, fome, doenças e a própria estratificação social. A Virgem passa a ser exaltada a 

partir de sua grandeza, dignidade, santidade e poder. Contudo, seus fiéis ainda relacionam-se 

com a Santa de forma bastante próxima.42 

O culto guadalupano, aparentemente, valeu-se do modus operandi descrito acima para 

a disseminação e popularização da devoção à Virgem de Guadalupe. No geral, as aparições 

marianas apresentam certas características comuns que, além das que foram supracitadas, 

podem ser classificadas da seguinte maneira: 

1. O interlocutor da divindade é de origem humilde; 

2. O eleito deve dirigir-se ao representante eclesiástico a fim de informá-lo sobre 

o acontecimento; 

3. Faz-se necessária uma prova sobrenatural para que a mensagem seja credível, 

uma vez que, majoritariamente, o interlocutor é de origem humilde; 

4. O lugar da aparição converte-se em um local de culto; 

5. As narrativas marianas convertem-se em acontecimentos renovadores da fé 

cristã.43  

 

O PROCESSO DE LEGITIMAÇÃO DO CULTO GUADALUPANO NO MÉXICO 

Para que uma aparição seja ratificada pela Igreja Católica há de se cumprir alguns pré-

requisitos e protocolos estabelecidos pelo Vaticano. A primeira autoridade eclesiástica a 

analisar os milagres e aparições é o bispo local, o qual está incumbido de elaborar o primeiro 

parecer sobre as manifestações de um determinado santo(a) ou da própria Virgem Maria. Para 

tal, o bispo deve estudar os relatos e provas apresentadas e, em seguida, autorizar44 ou rechaçar 

                                                 
41 NEBEL, Richard. Op. cit., p. 236. 
42 PINTO, Tiago André Pacheco da Silva Ribeiro. Os títulos e invocações da Virgem Maria nos sermões marianos 

de Bernardo de Claraval. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Faculdade de Teologia, Universidade Católica 

Portuguesa, Lisboa, 2015, p. 5. 
43MATOS MOCTEZUMA, Eduardo. Sobre Miguel León-Portilla, Tonantzin Guadalupe: pensamiento náhuatl y 

mensaje cristiano en el “Nican mopohua”. Reseña. Estudios de Cultura Náhuatl, v. 33, p. 368-374, 2002, p. 371; 

NEBEL, Richard. Op. cit., p. 222-223. 
44 Neste caso o termo autorização está mais próximo da ideia de tolerância do culto do que com a efetiva divulgação 

e propagação do mesmo. Cf. SALES, Lilian Maria Pinto. Aparições de Nossa Senhora: mensagens e peregrinações 

na contemporaneidade. 2008. 232f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 97. 
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o culto. Segundo Lilian Sales, o principal – e primeiro – ponto a ser avaliado é a ortodoxia da 

mensagem, isto é, se o conteúdo da prédica está de acordo com a doutrina católica. O segundo 

tópico a ser avaliado pelas autoridades episcopais é a autenticidade da mobilização dos fiéis 

que aderem ao culto em questão.  

A postura do vidente é o terceiro elemento a ser observado para a legitimação do culto 

ao novo santo e/ou da aparição mariana.45 No caso guadalupano, na trajetória do vidente 

indígena são exaltados atributos que confluem para o arquétipo de vida santificada. Tenacidade 

nas orações, humildade, penitência e zelo pelo sacramento da Eucaristia são algumas qualidades 

atribuídas ao interlocutor da Virgem de Guadalupe.46 

Segundo David Brading, Lasso de La Vega (1649) engrandeceu a descrição de Juan 

Diego, tendo acrescentado informações acerca de sua origem e seu devotamento à castidade. 

Brading vai além ao afirmar que, para de La Vega, Juan Diego deveria ser tomado como um 

exemplo de santidade cristã.47  

O quarto aspecto a ser avaliado no caso de uma aparição são os milagres decorrentes 

desta. Às autoridades cabe julgar se, de fato, ocorreu um milagre, isto é, desfecho extraordinário 

que não pode ser explicado cientificamente ou que não possua uma causalidade “natural”.48 

Contudo, a tese defendida por Sales está mais relacionada às aparições contemporâneas, sendo 

assim, devemos sinalizar que nos séculos XVI e XVII havia uma limitação quanto à avaliação 

dos milagres, porque a própria medicina e a ciência ainda se encontravam em um estágio quase 

incipiente. Todavia, a Igreja Católica sempre buscou avaliar rigorosamente, dentro das 

limitações próprias de cada época, os milagres atribuídos aos santos e aparições de Nossa 

Senhora.  

Após apresentarmos os aspectos que são considerados aquando do processo de avaliação 

de uma aparição mariana, deteremo-nos um pouco mais no caso guadalupano. Neste caso, 

consta que o indígena Juan Diego precisou dar uma prova ao bispo Juan de Zumárraga para que 

este acreditasse na aparição e, por consequência, construísse a capelinha para sua honra. 

Segundo o relato, após o milagre das flores, o bispo mexicano se deu por convencido, tendo 

aceitado o culto e acatado o pedido da santa. Contudo, a documentação histórica acerca do 

posicionamento do primeiro bispo do México sobre o culto guadalupano transmite uma outra 

imagem.  

                                                 
45 SALES, Lilian Maria Pinto. Op. Cit., p. 99. 
46 NEBEL, Richard. Op. Cit., p. 237; BRADING, David A. Op. cit., p. 145. 
47 BRADING, David A. Op. cit., p. 145. 
48 SALES, Lilian Maria Pinto. Op. Cit., p. 99. 
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Segundo Francisco de la Maza, o posicionamento de Juan de Zumárraga, observável no 

livro Regla Cristiana de 1547, demonstra o desapreço do arcebispo mexicano para com os 

muitos relatos de aparições e milagres imprudentemente difundidos entre os populares. 

Zumárraga admoesta seus ouvintes para que não haja como Herodes, isto é, desejando 

contemplar milagres e novidades, mas, antes de tudo, que creiam por fé. De la Maza atribui a 

reticência do bispo para com os abundantes milagres à sua formação eclesiástica, uma vez que 

era erasmita49. Dessa forma, é possível aventar a hipótese de o texto Nican Mopohua ter sido 

escrito após a morte do bispo Zumárraga, datada de 1548, pois era preciso que o novo culto 

fosse corroborado pelo prelado local. 

Todavia, tais elementos comprovativos não são especificidades do mundo cristão-

católico-europeu. Isso também ocorria no mundo indígena. Para que um discurso fosse 

legitimado pela elite indígena, este deveria possuir uma série de elementos específicos da lógica 

autóctone. Caso uma história, seja ela oral ou escrita, não possuísse tais elementos, dificilmente 

seria oficialmente aceita e perpetuada nas sociedades indígenas.  

Rafael Tena, ao abordar algumas questões acerca da religião mexica, afirma que não 

havia um culto único e homogêneo. Pelo contrário, haviam duas vertentes religiosas 

divergentes, a oficial e a popular. A religião oficial era formulada pelos sacerdotes e seguidas 

pelas lideranças autóctones. Enquanto que os populares poderiam professar ritos um pouco 

distintos do culto oficial.50  

Tendo em vista estas considerações, cabe a nós empreender uma breve análise acerca 

dos elementos corroborativos do discurso nas sociedades autóctones do Centro do México. 

Segundo Patrick K. Johansson, o principal atributo do discurso nahuatl é a retórica, ou seja, as 

falas com conotação política, bélica ou religiosa deveriam não apenas transmitir uma 

mensagem, mas, sobretudo, haviam de “ser performativa, conotativa, persuasiva, y la 

estruturación del discurso debe provocar esta ‘com-moción’”51.52  

                                                 
49 O termo refere-se aqueles que eram seguidores de Erasmo de Roterdã. Erasmo foi um teólogo e humanista 

neerlandês muito famoso no período moderno, tendo influenciado tanto o campo religioso (cristão-católico), como 

também o campo pedagógico. 
50 TENA, Rafael. La religión mexica. Arqueología Mexicana. México (DF), v. 2, n. 30, p. 6-22, 2009, p. 11. 
51 JOHANSSON, Patrick K. Retórica náhuatl o la teatralidade del verbo. Bitácora de retórica. México (DF), n. 

19, p. 57- 72, 2004, p. 61. 
52 Ibidem, p. 61. 
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Esse estilo retórico de escrever53 e se pronunciar ficou conhecido como 

huehuetlahtolli54, isto é, um gênero pré-hispânico que perdurou – com adaptações – durante o 

período de colonização espanhola.55 Os huehuetlahtolli apresentam características estilísticas 

marcantes. Iva Deylová defende que o gênero dos heuhuetlahtolli pode ser considerado uma 

produção prosaica, apresentando narrativa com desenvolvimento linear, de modo que o leitor 

somente compreenderá a narrativa à medida que avançar na leitura.56  

No texto do Nican Mopohua é possível observar essa característica de desenvolvimento 

linear. Nele, a narrativa acerca da aparição de Guadalupe se desenrola aos poucos. Segundo 

León-Portilla, o Nican Mopohua pode ser dividido em quatro partes, que são: a primeira refere-

se ao encontro de Juan Diego com a Virgem de Guadalupe; a segunda trata do retorno de Juan 

Diego ao monte Tepeyac, ou seja, o segundo encontro com a Virgem; a terceira discorre sobre 

o segundo encontro de Juan Diego com o bispo, no qual a autoridade episcopal pede um sinal 

ou milagre que ateste a fiabilidade da mensagem levada pelo índio; e por fim, temos a quarta 

seção, quando se dá o milagre da aparição da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe na manta 

de Juan Diego na presença do bispo.57  

Outra característica típica da literatura nahuatl seria as referências precisas acerca da 

temporalidade e localidade onde se desenrolam os fatos narrados. Segundo León-Portilla, os 

indígenas tinham por hábito fornecer informações toponímicas das localidades nas quais se 

desenvolviam os fatos narrados, bem como também prezavam pela exatidão temporal, 

fornecendo informações sobre o ano no qual o fato narrado teve lugar.58  

Também pode-se citar como características dos huehuetlahtolli o difrasismo e o 

paralelismo. O primeiro pode ser definido como “expresiones en las que la yuxtaposición de 

                                                 
53 Neste caso, o verbo escrever não está estritamente vinculado à escrita alfabética. Os astecas pré-hispânicos 

utilizavam a escrita pictográfica, tendo seus textos reescritos em nahuatl, porém, empregando o alfabeto latino, 

durante a colonização espanhola.  
54 O interesse por esses textos começou com os religiosos espanhóis que se dedicavam à conversão dos indígenas 

mexicanos. No geral, o estudo dessas composições pré-hispânicas visava conhecer a antiga cultura dos aborígenes. 

Tais pesquisas estavam relacionadas com os intentos dos religiosos de se inteirarem sobre os assuntos indígenas a 

fim de obter melhor controle das práticas religiosas pagãs, para, então, conseguirem extirpá-las. Um exemplo de 

huehuetlahtolli bastante conhecido é o Códice Florentino, compilado por Sahagún e seus pupilos indígenas. Cf. 

LEÓN-PORTILLA, Miguel. Literaturas Indígenas de México. Madrid: Editorial MAPFRE, 1992, p. 192-195; 

LEÓN-PORTILLA, Miguel. El Destino de la palabra. De la oralidad y los códices mesoamericanos a la escritura 

alfabética. México (DF): Fondo de Cultura Económica. 1996, p. 296. 
55 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Op. Cit., 1992, p. 201-202. 
56 DEYLOVÁ, Iva. Huehuetlatolli. ‘Antigua palabra’ de los antiguos mexicanos. In: Premio Iberoamericano en la 

República Checa, XIII., 2007, Praga. Anais electrónicos... Praga: Universidad Carolina, 2007, p. 9. 
57 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Op. Cit., 2014, p. 83. 
58 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Op. Cit., 1996, p. 304. 
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los vocablos de contenido metafórico lleva a evocar un pensamiento que se desea destacar”59.60 

Enquanto que o paralelismo pode ser definido como “la repetición de una estructura lingüística 

en un punto subsiguiente del texto, de manera que las dos partes del sintagma se encuentran 

alineadas”61. Tal recurso estilístico era empregado, muitas vezes, a fim de tornar a narração 

mais vívida, facilitando, dessa forma, a memorização das histórias e tradições.62  

As perguntas retóricas são outra característica estilística da literatura nahuatl 

tradicional. Segundo Iva Deylová, as perguntas retóricas foram empregadas com a mesma 

finalidade na Europa e na América pré-colombiana.63  

 

CONCLUSÃO 

Em meio ao longo e conturbado processo de catequização das populações indígenas, 

surge o culto a Nossa Senhora de Guadalupe. Apesar das críticas contundentes que sofreu ao 

longo dos séculos, o culto guadalupano do México foi um dos instrumentos mais poderosos e 

eficazes da catequização indígena. A santa fora representada de maneira a criar uma 

proximidade com os índios mais pobres, isto é, a parcela da colônia que mais sofria abusos e 

violências. Além de sua representação física propícia (fenótipo semelhante ao dos indígenas), 

a sua personalidade amável e preferência pelos pobres tornaram a Virgem de Guadalupe do 

Tepeyac um dos maiores símbolos do México, possuindo um apelo religioso local muito 

superior aos demais santos e santas católicos.  

Defendemos, com base em algumas evidências históricas e documentais e o respaldo de 

alguns especialistas, que o culto guadalupano do Tepeyac já existia antes de ser documentado 

pelas autoridades coloniais no século XVII. Neste primeiro momento, o culto desenrolava-se 

entre os indígenas populares, a partir da tradição oral, ficando, desta forma, restrito à adoração 

marginal.  

O Nican Mopohua é um relato multicultural, ou seja, possui características cristãs-

europeias ao mesmo tempo em que apresenta elementos tipicamente indígenas. Entre as 

especificidades autóctones contidas no texto, podemos salientar o fato de ter sido escrito em 

nahuatl (língua dos astecas e principal idioma da região central do México) e possuir 

construções lexicais e gramaticais típicas da língua culta nahuatl. 

                                                 
59 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Op. Cit., 1996, p. 297. 
60 LEÓN-PORTILLA, Miguel. Op. Cit., 1996, p. 300. 
61 VEGA, Mercedes Montes de Oca. Los difrasismos: un rasgo del lenguaje ritual. Estudios de Cultura Nahuatl. 

México (DF), v. 1, n. 39, p. 225-238, 2008, p. 227. 
62 DEYLOVÁ, Iva. Op. Cit., p. 13. 
63 DEYLOVÁ, Iva. Op. Cit., p. 14. 
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A partir dessa análise sucinta do texto Nican Mopohua, acreditamos ter embasado, de 

maneira satisfatória, nosso posicionamento acerca de uma certa “herança” dos huehuetlahtolli 

que o texto guadalupano apresenta. Tais elementos, segundo mencionamos no início deste 

tópico, não nos parece terem sido incorporados ao relato de forma aleatória, pelo contrário, eles 

são dispositivos da tradição autóctone que estão presentes no texto justamente para garantir a 

legitimidade do mesmo junto à comunidade indígena, principalmente, entre os membros da 

elite.  
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HERDEIROS DA ESCRAVIDÃO – LEGADOS E CONFLITOS NO 

TERMO DE BARBACENA (1850 A 1888) 

 

Roseli dos Santos* 

 

ALÉM DAS SENZALAS: “AMIZADES E LEGADOS”. 

 Antônio Alves de Maria diz ser filho legítimo de José Alves de Maria e Thereza Alves 

Malta; que nascera em Portugal, mais especificamente na freguesia de São Miguel; que estava 

de cama, mas em boas condições mentais; que atualmente é casado com Dona Porfíria e que 

não possui filhos legítimos e nem naturais. Observa que, estando seus pais vivos seriam 

considerados seus herdeiros necessários. Em caso contrário, sua esposa será herdeira de sua 

meação. 1    

O testamento de Antônio segue as determinações da legislação brasileira que vigorava no 

século XIX sobre as transmissões de heranças, estabelecidas há três séculos pelas normas das 

Ordenações Filipinas.2 De acordo com estas, todos os proprietários, com posses e com herdeiros 

forçados ou necessários, deveriam dispor seus bens em inventários. Por herdeiros se entende, 

nesta ordem, os filhos (descendentes), os pais (ascendentes), os irmãos e os parentes até o quarto 

grau consanguíneo (colaterais). Caso não houvesse herdeiros, o Estado se encarregaria de 

gerenciar os bens fúnebres. Os cônjuges eram meeiros e não herdeiros necessários, havendo 

assim, como declarado por Antônio, a necessidade de serem indicados como herdeiros na 

partilha do casal. 3 

Eram documentos geralmente escritos diante da ameaça da morte e são importantes 

registros históricos. Eles testemunham relatos individuais que, nas palavras de Paiva, “não raro, 

                                                 
* Doutoranda em História pela UFJF. E-mail: Selix07@hotmail.com 

1 AHMPAS. Testamento de Antônio Alves de Maria, 1850. 1SVC. Cx. 282 ord. 08 fl.1v. 

2 Havia a necessidade de reformas das Ordenações Manuelinas, a qual só ocorreu após o reinado de D. Sebastião, 

sob o reinado de D. Felipe I (entre os anos de 1583 a 1585), sendo concluída em 1595, mas entrando em vigência 

no reinado de D. Felipe II. As Ordenações Filipinas sobreviveriam à Revolução de 1640 e D. João IV, sancionou 

toda a legislação proveniente do tempo do governo castelhano.   Para saber mais, ler: LARA, Silva H. (org.). 

Ordenações Filipinas V. São Paulo, Cia das Letras, 1999.  

3 Refiro aos trabalhos de FARIA, Sheila C. “Sinhás Pretas: acumulação de pecúlio e transmissão de bens de 

mulheres forras no sudeste escravista (século XVIII e XIX)”. In: SILVA, Francisco; MATTOS, Hebe e 

FRAGOSO, João (org.) Escritos Sobre História e Educação: homenagem a Maria Yedda Linhares. RJ, Mauad/ 

FAPERJ, 2001, p. 292-3 e também o trabalho de Marcio Soares que esclarece em nota de rodapé a especificidade 

encontrada em Campos quanto á distribuição dos bens por certos testadores, para saber mais, ver: SOARES, 

Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos Campos de Goitacases, 

c.1750- c.1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009. 
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expressam modos de viver coletivos e informam sobre o comportamento, quando não de uma 

sociedade, pelo menos de grupos sociais”.4 

Neles aparecem tanto elementos definidores do mundo material do testador quanto à 

agonia do corpo doente que procura espaço para uma narrativa vista pelos que o rodeiam – 

exceto em casos comprovados de delírios, por isso a necessidade da citação do testador 

comprovando a sanidade mental - como vontades verídicas. É neste momento que segredos são 

revelados, e os sentimentos cristãos muitas vezes se sobressaem aos interesses materiais, em 

busca de acerto de contas terrestres que visam à absolvição divina. Também podem indicar 

preocupações com a continuidade de seus bens post-mortem e a segurança material de pessoas 

queridas. 

 Para o presente estudo foram analisados 79 testamentos de senhores que legavam a 

escravos e/ou libertos benefícios post-mortem. Fato que nos leva a indagar sobre a aquisição 

desses legados, num contexto de uma Barbacena, predominantemente, agrária e vinculada ao 

sistema escravista, envolta às mudanças legislativas que restringiam a continuidade da 

escravidão e modificavam as formas de posses de terras no país5.   

Dentro desse panorama, as relações escravistas e suas readaptações eram realizadas, por 

um lado, pelos senhores dependentes da mão de obra escrava, por outro, pelos cativos e libertos 

que viam sua margem de autonomia ampliada dentro da nova situação política.  

Entre os testadores selecionados encontra-se o senhor Fernando Osório. Esse em 1857 

lega à Julianna, sua escrava africana, além da herança, a responsabilidade de ser sua 

testamenteira. Fernando afirma ter uma herdeira colateral, sua irmã, a qual, de acordo com suas 

próprias palavras, “o ajudou enquanto doente.” 6 No entanto, apesar de reconhecer a 

“misericórdia” da irmã, retribuiu-lhe a assistência com bens monetários de baixo valor; fato que 

                                                 
4 PAIVA, Eduardo França. Frágeis fronteiras: relatos testamentais de mulheres das Minas Gerais setecentistas. 

Anuário de Estudios Americanos (Ed. Imprensa), v. 66. 2009, p. 193-219. 

5 Em 1850, Eusébio de Queiroz consegue aprovar no Congresso o fim do Tráfico Negreiro no Brasil após pressões 

inglesas. Então, houve vários desencadeamentos na economia, sociedade e política da época no país, como 

aumento do valor do cativo, intensificação de suas migrações internas, de regiões em declínio econômico para 

outras em expansão, e incentivos às imigrações europeias, buscando desta forma manter o status quo dos 

agroexportadores brasileiros necessitados de mão-de-obra barata. Daí a necessidade de também em 1850 ser 

elaborada e implantada a Lei de Terras, que regulava a aquisição e manutenção das consideradas devolutas - 

anteriormente adquiridas por sesmarias – registrando-as em cartório, comprovando sua compra e venda, havendo 

como consequência o aumentando de seus preços e dificultando sua aquisição tanto pelos europeus recém chegados 

ao Brasil, quanto pelos ex-escravos. Segundo Graça Filho, os valores dos alqueires de campo em São João del Rei 

do período de 1845 a 1888, apesar da variação ocorrida entre 1861 a 65, subiu de 30$000 para 61$712 mil réis. 

Elevando ainda mais seu valor em caso de alqueire de cultura. Loc. Cit. GRAÇA FILHO, Afonso de A. A princesa 

do Oeste..., op.cit. p, 205. Sobre a implantação da Lei de Terras, ver: MOTTA, Márcia M. Nas Fronteiras do Poder: 

conflitos de terra e direito agrário no Brasil de meados do século XIX, pp. 210-250.   

6 AHMPAS. Registro de testamento de Fernando da Costa Pereira Osório. Caixa 282, ordem 6, fl. 154. Data 1857.  
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reforça a influência exercida pela africana Julianna, tanto na relação com seu senhor (ao receber 

os melhores bens) quanto com a sociedade em que estava inserida. Pois, ao ser investido a 

função de testamenteiro, era necessário a esse, mostrar-se capaz de cumprir com precisão as 

disposições testamentárias para não sofrer proibições legais. 

Arriscamos de início, mas afirmamos que havia outros “Fernandos” entre os testadores 

de meados dos oitocentos de Barbacena. Visualizados com pouca atenção, poderiam esses ser 

classificados como senhores possuidores de relações “excepcionais” dentro do sistema 

escravista. Para Revel, os exemplos “aparentemente únicos e excepcionais” encontrados nas 

fontes históricas tornam de grande valia verificar essas aparentes diferenciações, extraindo 

delas seus elementos semelhantes com o intuito de perceber as normalidades existentes entre 

si. 7 

Assim, ao reler o testamento de Fernando, com o cuidado de agrupar suas especificidades, 

deparamos com afirmações que indicam relações comuns existentes entre senhores e escravos.  

Em princípio algumas indagações podem ser formuladas com base nos fragmentos do 

testamento de Fernando: 

(...) sou solteiro e neste estado me conservo e não tenho herdeiros forçados. 

[...] tenho uma escrava de nome Julianna africana, a qual depois de minha 

morte ficará liberta em remuneração aos bons serviços e assim também ficarão 

libertos seus filhos João, Poncianno, Evaristo, Lino e Virginia e todos mais 

que tiver durante minha vida [...].8 
 

Estaria a confiança do testador, em relação à Julianna, a indicar um romance entre senhor 

e escrava? Seriam seus filhos os escravos relacionados como filhos de Julianna?  Nem todas as 

respostas estão dispostas nos documentos. Contudo, é provável que uma resposta a essas 

indagações seja a existência de uma relação afetiva entre o senhor e a escrava, embora seja 

possível não haver necessariamente ligação consanguínea com os filhos de Julianna. Fernando 

não parece se importar em deixar público à proximidade existente com sua herdeira ao torná-la 

responsável pelos seus bens e disposições post-mortem, o que leva a crer que não se 

incomodaria em assumir publicamente a paternidade de filhos naturais.9  

                                                 
7 Apesar do termo “excepcional normal” ter início com os trabalhos desenvolvidos por Eduard Grendi, e fascinado 

os historiadores por sua incerteza conceitual, foi com Giovanni Levi na obra “Herança Imaterial”, que tal termo 

alcançou algumas respostas. Para saber mais, ver: REVEL, Jacques. “Microanálise e construção do social”. In: 

REVEL, Jacques (org.). Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1998, pp. 32-

3. 

8 AHMPAS. Registro de testamento de Fernando da Costa Pereira Osório. Caixa 282, ord. 6, fl. 154.  Data 1857.  

9 Faria, em um balanço historiográfico sobre as alforrias e alforriados dos setecentos a meados dos oitocentos, 

alega que vários testadores alforriavam não só os filhos naturais, como também as mães escravas. Fato diferente 
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Fato informado em testamento por João Alves Sirino. Esse diz ser solteiro e, nesse estado, 

teve, com sua escrava Roza, um filho, Anastácio, a quem libertou na pia batismal. João Alves 

Sirino declarou reconhecer esse ingênuo como seu filho e único herdeiro. Interessante observar 

que o testador condiciona a liberdade de sua escrava Roza para depois de sua morte. Roza, de 

acordo com o Sirino, se conservará em companhia de seu filho e de Francisco, seu marido, 

também escravo de Sirino. Ela, de acordo com a verba testamentária “servirá ao herdeiro ao 

tempo de dez anos e passados esses anos, receberá a carta de liberdade.” 10 Pela fala de João, 

seu vínculo com Roza se deu num tempo distante. Ele deixa a entender no documento que seu 

filho estava próximo de alcançar a maioridade e que isso poderia acontecer antes de seu 

falecimento, o que o tornaria sua primeira opção de testamenteiro.  11 

Tais informações trazem à tona a complexidade que envolvia as relações escravistas. A 

despeito de existir um filho do relacionamento com sua escrava Roza, João não a impediu de 

refazer sua vida afetiva, mas também não a libertou do cativeiro em vida.  

Por outro lado, a continuidade de Rosa como escrava do pai de seu filho lhe tenha 

facilitado adquirir algumas regalias dentro do sistema escravista, como a possibilidade de 

continuar próxima de Anastácio (filho liberto). É possível que Roza vivesse expectativas: a 

futura liberdade dada pelo filho, e a possibilidade de conquistar um matrimônio. Este foi 

preservado pelo senhor até na hora de dispor de seus bens. Sirino, afirma ter doado serviços de 

outros escravos de seu plantel a Francisca, crioula casada com José Mariano, mas conserva os 

serviços de Francisco, esposo de Roza, para o filho, Anastácio. Deixa dessa forma, o escravo 

próximo da companheira e mãe do herdeiro.  

Não foram apenas os testadores do sexo masculino, que se dispunha a beneficiar suas 

escravas. Muitas mulheres, sem herdeiros descendentes ou ascendentes necessários, ao legarem 

seus bens, lembravam-se da amizade dispensada por seus escravos. Casos como o de Dona Ana 

Maria de Araújo, solteira, que em seu testamento demonstra a proximidade existente na relação 

quotidiana com sua escrava Quintiliana. Deu a esta alforria como também a “todos os seus 

                                                 
acontecia com testadores, pais de filhos ilegítimos, oriundos de adultérios que não os reconheciam e nem os 

tornavam seus herdeiros. Legando-os muitas vezes apenas alforrias e bens retirados de suas terça. FARIA, Sheila 

de Castro. A riqueza dos libertos: os alforriados no Brasil Escravista. In: CHAVES, Cláudia Maria das Graças, 

SILVEIRA, Marco Antonio (orgs.). Território, Conflito e Identidade. Belo Horizonte: Argvmentvum, 2007, p. 18. 

10 AHMPAS. Registro de testamento de João Alves Sirino. Caixa. 282, ord. 06, livro 07, fl. 99 v, 1856. 

11 Segundo Faria, apesar dos relacionamentos sexuais entre senhores e escravas, em sua maioria se originarem de 

relações de dominação – como todo o sistema escravista – muitos podem ter sido provocados pelas cativas em 

busca de maior autonomia dentro do sistema vigente, tendo em vista que o nascimento de filhos destas com seus 

senhores favoreciam tanto a sua liberdade e de sua prole, quanto, em caso de filhos naturais, como o de Anastácio, 

torná-los herdeiros de bens de variados valores. FARIA, Sheila de Castro. A riqueza dos libertos..., op.cit. p. 18 
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filhos que há e possa haver”, liberdade que se tornaria efetiva logo depois da morte da testadora. 

Também devolveu um empréstimo, adquirido com Quintiliana em “momento de aperto”, no 

valor de 1:000$000 (um conto de réis). Fê-lo, deixando-lhe, como pagamento, uma escrava de 

nome Januária crioula. Dona Ana, ao finalizar o testamento, alega que, por gratidão aos serviços 

e à “amizade que a sempre tratou”, instituía Quintiliana parda e Vicente Ferreira Barbosa, 

sobrinho da senhora, herdeiros em igualdade de direitos dos seus bens post-mortem.  

A atitude da testadora comprova o grau de autonomia conseguido pela escrava tanto em 

amizade e confiança na possibilidade de exercer trabalhos extras que a favorecesse acumular 

pecúlios, inclusive ser credora de sua senhora. Dona Ana, além de libertar Quintiliana, alforria 

outros quatro escravos, mas somente esta alcança legados raros à sua situação de cativa. 

Na abertura do inventário em 1861, um ano depois da escrita do testamento, o monte-mor 

dos bens de Dona Ana chegava a 19:979$500 (dezenove contos, novecentos e setenta e nove 

mil e quinhentos réis), em terras, benfeitorias e vinte escravos. Ao reduzir os valores com as 

dívidas passivas e despesas do funeral, restou um monte líquido de 10:949$400 (dez contos, 

novecentos e quarenta e nove mil e quatrocentos réis) que, conforme solicitação da testadora 

deveria ser repartida em igualdade com seus herdeiros, Vicente e Quintiliana. Dona Ana solicita 

que a escrava Severina fique na meação pertencente à Quintiliana.  

O sobrinho e testamenteiro de Dona Ana (Vicente) prefere, como pagamento de sua parte, 

sete escravos, com idade que variava de três a quatorze anos. Deixa a Quintiliana as terras de 

campo, benfeitorias, casa e quatro escravos: Miguel crioulo, de vinte anos e três filhos de 

Severina, com idade de três, seis e sete anos. Quanto à Severina, esta foi inventariada para 

pagamento de dívidas do testamento, contrariando o pedido da testadora.   

A princípio, o fato de o testamenteiro desrespeitar uma solicitação de sua tia, não 

deixando Severina na meação de Quintiliana e distanciando-a de seus filhos menores, deduziria 

certa negligência, não titubeando em desfazer a família de escravos e causando tensão na 

“senzala.” Poderia ser também uma atitude realizada pela impossibilidade financeira de cumprir 

à risca as normas testamentárias. Todavia, felizmente o documento deixa à mostra a relação de 

Vicente com a falecida; além de seu testamenteiro, era seu maior credor, com uma dívida que 

chegava a seis contos de réis. Foram inventariados, para pagamento dessa dívida, sete escravos. 

Outros dois cativos do plantel de Dona Ana foram lançados em editais e vendidos em praça 

pública e, seus valores utilizados para saldar os custos do testamento e do funeral da testadora.  

Ao analisar a quantidade de escravos adquiridos por Vicente na herança e no pagamento 

da dívida, verifica que esse adquire quatorze escravos de sua finada tia. Severina, como consta 
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na partilha do inventário foi incluída no pagamento da dívida, dessa forma, fica sob domínio 

do testamenteiro e sobrinho. Avaliada em 1: 300$000 (um conto e trezentos mil réis), preço que 

além de mostrar seu alto valor de mercado, comprova encontrar-se ela em idade fértil (os 

documentos não mencionam sua idade, mas, como  foi declarado, seus filhos tinham entre três 

e sete anos) e exercer profissão que gerasse produtos, como foi mencionado pela testadora.  

Teria Quintiliana se contrariado com as escolhas de Vicente, não deixando Severina em 

seu poder, conforme solicitação de Dona Ana?    

É provável que não, pois Vicente não tenta driblar os demais desejos fúnebres de Dona 

Ana. Dividiu com igualdade a herança com Quintiliana, como se verifica no inventário e nas 

prestações de contas, o que sugere relação sem muitos conflitos entre os herdeiros, tal situação 

facilitaria o convívio da escrava Severina (pertencente à meação de Vicente) com seus três 

filhos que passaram a pertencer à herdeira Quintiliana.  

Quintiliana, Anastácio, Roza e Juliana são alguns dos exemplos de "normalidade" 

verificada nas relações escravistas com plantéis médios e pequenos; fato que facilitaria a 

proximidade entre senhores e escravos. Esses cativos souberam dentro do mundo de “batalhas” 

que envolvem as relações de poder, aproveitar as brechas existentes nos sistemas normativos e 

se aproximar de forma significativa da possibilidade de alcançar, além da liberdade, recursos 

que lhe garantissem viver com dignidade. 

 

CRIMES E DIREITOS: RAZÕES PARA UM HOMICÍDIO 

A instauração do processo crime contra o escravo Manoel Benguela exemplifica as 

contradições que envolviam as relações escravistas. Na abertura do traslado de processo crime, 

o escrivão responsável pelo auto, Sr. Antônio Carlos da Silva, transcreve o ocorrido com 

assombro e repúdio: 

 

Tendo notícia que se acham falecidas as senhoras Ana Ignez e Maria Ignez 

em suas próprias casa e cama neste Distrito, e como supõem terem sido 

assassinadas por algum malvado, visto que eram mulheres velhas e moravam 

sozinhas e terem morrido em uma só ocasião juntas, não posso deixar de 

proceder ao Auto Corpo Delito dos cadáveres.12  

 

A partir do laudo do corpo delito, ocorrido um dia após “achamento dos ‘corpos’”, os 

peritos verificaram que as duas senhoras foram “apagadas pelas guélas”13, ou seja, foram 

                                                 
12 AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.04. 1SVC.   
13 Guéla: garganta. (SILVA, 1813[1789], p. 107). 
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mortas por estrangulamento. A perícia constatou que, após serem mortas, foram espancadas e 

arrastadas pelo chão, sendo posteriormente colocadas em suas respectivas camas e 

perfeitamente cobertas.  

Os peritos alegaram que sumiram alguns pertences do interior da residência de Ana e 

Maria Ignez como: dinheiro, capotes e objetos foliados a ouro. Disseram também que as janelas 

que davam acesso à rua encontravam-se arrombadas e que por ali entrara o assassino.  

O relato do crime leva a suspeitar que o criminoso estivesse disposto a matar as duas senhoras 

e não tinha a preocupação de encobrir os vestígios da agressão. Talvez, tentando induzir as 

investigações à ideia de que ambas foram vítimas de um assalto seguido de morte ou de que o 

ato fosse resultado de vingança. Todavia, ao que parece quem praticou os homicídios achava-

se acima da Justiça ou era alguém fora de suspeita.   

Para a Justiça, o maior suspeito era o escravo Manoel Benguela. Segundo relato das 

testemunhas, esse cativo tinha a alforria condicionada à morte de suas proprietárias: Ana Ignez 

e Maria Ignez. 

Mas, Manoel teria cometido os homicídios sabendo que seria um suspeito em potencial? 

Teria ele infringido alguma norma estabelecida por suas senhoras e se desesperado a ponto de 

cometer os assassinatos? 

O indivíduo (dentro de cada contexto específico e com suas limitações), e seu grupo 

elaboram códigos e regras que favorecem o convívio social. Em nome desses princípios, 

algumas pessoas se legalizam com poderes, não reais, e outras são capazes de suportar abusos 

imagináveis.  

A escravidão do homem africano pode ser um exemplo específico de códigos e regras 

que buscam a subordinação do outro, por determinado grupo social. Os europeus utilizaram a 

distinção e inibição cultural para justificar a coerção física e o cativeiro de homens, mulheres 

e crianças africanas e descendentes.14 Contudo, a utilização dessas coerções sobre a mão de 

obra cativa trará como resultado a descoberta pelos dominados do sentido da injustiça e a busca 

de driblar, de acordo com suas concepções, o sistema escravista. 

                                                 
14 De acordo com o pensamento de Moore, vários fatores são nocivos ao homem, causando-lhes o sentimento 
de injustiça. Porém, a utilização da distinção entre culturas e da inibição originada pelo sentimento de 
inferioridade – sendo uma das justificativas de dominação de uma cultura por outra – pode tornar o dominado 
vulnerável e alvo fácil (MOORE Jr., Barrington. Injustiça: As bases sociais da obediência e da rebeldia. São Paulo: 
Brasiliense, 1987, p.34). 
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Manoel, ao ser inquirido sobre seu nome e origem, afirma chamar-se Manoel Ignez, ser 

natural de Benguela, ter a idade de 40 anos e residir desde “moleque novo” na residência de 

Ana Ignez e Maria Ignez. 

Ao ser perguntado sobre sua condição de cativo, alega possuir carta de alforria passada 

por sua antiga senhora “Antônia” (apesar de as fontes não citarem a relação entre as três 

senhoras, pelo relato de Manoel, pode-se supor que eram parentes). Segundo Manoel, esta carta 

estaria em poder do senhor José Patrício (também descrito no documento como Visconde do 

Rio Preto), morador do distrito e vizinho das vítimas. Alega também que, de acordo com a 

vontade da antiga proprietária (Antônia), ele seria libertado após seu falecimento, o que teria 

sido negligenciado por Ana e Maria, as quais, ao ditar o documento, condicionaram sua alforria 

à morte de ambas. No entanto, afirma não ser o assassino das senhoras.15 

O enredo do processo crime em questão parece ir mais além do que o resultado de uma 

rebeldia escrava em relação às determinações senhoriais. Ao seguir os relatos das testemunhas, 

surgiram novos suspeitos em potencial.  

Cassimiro Vaslondo Pinto, natural da Vila de São João del Rei e morador no Distrito de 

Ressaca a três anos, ao ser inquirido sobre a relação de Manoel com suas senhoras, responde 

que: 

Um mês e meio antes [dos assassinatos, Cassimiro] estava negociando com 

uma das irmãs Ignez um leitão e, a senhora disse-lhe que não poderia ir até 

sua casa buscar [...] mandiocas e um chã de boi, porque não queria deixar a 

irmã sozinha em casa, por [medo das ameaças sofridas de seu escravo] 

Manoel [...]. [Informou também] que as [senhoras não sabiam precisar] 

naquele momento se [o escravo Manoel] se encontrava na casa de José 

Patrício [...]. Queriam [as senhoras] que a testemunha conduzisse o referido 

[escravo para a casa das proprietárias], a fim de segurá-lo lá (sic) para fazê-

lo trabalhar e pagar a elas os ‘jornais’.16  

 

Pelo relato da testemunha, Manoel possuía autonomia para trabalhar em outras funções 

e com outros senhores, e aproveitava-se da idade avançada de suas senhoras para usufruir de 

sua “meia” liberdade. Cassimiro afirma também que Manoel possuía uma amásia de nome 

Delphina, ex-escrava de José Patrício, e que tinha intenção de se casar com a mesma a qualquer 

custo, mesmo que tivesse que comprar “sua própria liberdade”.  

De acordo com outros relatos das testemunhas, Manoel teria se desesperado com as 

ameaças de suas senhoras em lhe tirar a liberdade condicional, ameaçando rasgar a carta de 

                                                 
15 AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.10. 1SVC.    
16 AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.16. 1SVC.    
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alforria, fazendo-o solicitar ajuda dos escravos Felisberto e Gabriel – escravos do “Visconde 

do Rio Preto”, para quem Manoel prestava serviços remunerados. No entanto, no decorrer do 

processo, vão se desenhando outras pendengas entre as senhoras e estes escravos.  

Ao ser novamente interrogado, Manoel informa que, alguns dias antes do assassinato de 

suas senhoras, ao dormir na senzala do Visconde do Rio Preto, escuta dos escravos Gabriel e 

Felisberto que todos os três “estavam perdidos”. De acordo com os dois escravos, as senhoras 

Ana e Maria Ignez teriam visto os escravos matarem algumas novilhas e levá-las para a casa 

de Delphina, e, caso isso chegasse ao conhecimento do senhor José Patrício, ele os castigaria. 

Ouviu também que os cativos “sabiam, por ouvir falar, que as mesmas senhoras estavam 

zangadas com Manoel e prometeram rasgar sua carta de alforria e mandá-lo surrar”. 17 

A negação de Manoel em participar das mortes e o fato de encontrar-se após o assassinato 

sempre de cabeça baixa e triste pelos cantos decorrem dos anos de convivência e da 

proximidade forçada com suas senhoras, por ser o único escravo do plantel de Ana e Maria 

Ignez. Assim, mesmo adquirindo o sentido de “injustiça” quanto à sua manutenção em 

cativeiro, esse sentimento confundia-se devido ao tipo de relação escravista estabelecida entre 

esses atores sociais.  

Torna-se interessante transcrever a sentença final do traslado sobre o assassinato das 

senhoras Ana e Maria Ignez, para posteriormente, serem abordados alguns questionamentos e 

observações: 

Aos 08 de agosto de 1859, o escrivão Antônio Carlos da Silva registra a 

conclusão do processo: “[...] está provado tanto pelo corpo de delito, como 

pelos juramentos dos peritos, que Ana Ignez e Maria Ignez foram 

assassinadas; e pelos juramentos das testemunhas, os assassinos são os réus 

Manoel, escravo destas, e os réus Gabriel e Felisberto, ambos crioulos, 

cativos do Sr. José Patrício (Visconde do Rio Preto). [...] ficando incursos nas 

penas do artigo 192 do Código Criminal e artigo 16 do mesmo código”. 18  

 

Um dos fatores questionados no período imperial do Brasil era sobre as punições aos 

escravos que assassinavam seus senhores. Tornava-se contraditório condenar à morte aqueles 

que só reagiam contra a situação desumana em que se encontravam, roubados e humilhados 

pela escravidão. 

                                                 
17 Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.16. Arquivo Histórico Municipal “Altair 
Savassi”-Barbacena. p. 59 
18 Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.16. Arquivo Histórico Municipal “Altair 
Savassi”-Barbacena. p. 80 
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De acordo com o Código Criminal, que entrara em vigor no Brasil a partir de 1831, o 

artigo 192 estabelecia as penalidades referentes aos crimes de homicídios, divididas em três 

graus conforme a extensão do crime: a pena máxima, com a sentença de “morte natural”; a 

pena média, com “galé perpétua”; e, a pena mínima, que correspondia ao “trabalho forçado 

para o Estado” em prazo que poderia chegar a 20 anos.19 

O artigo 16 citado na sentença de Manoel complementava o artigo 192, ao qualificar os 

agravantes do crime e estabelecer a penalidade mais adequada.20 

O que fica perceptível na atitude de Manoel é que, mesmo com as limitações e regras do 

sistema escravista, ele buscou forçar a abertura das brechas existentes em todo sistema 

normativo, ao se declarar liberto conforme a vontade de sua antiga senhora Antônia, passando 

a desrespeitar as regras impostas por suas novas proprietárias.  

Todavia, a perda da “moral senhorial”, após frustrar as expectativas do cativo, não traria 

final feliz a nenhum dos envolvidos. 

Importante lembrar que os seres humanos possuem reações diferenciadas de acordo com 

a consciência que têm sobre sua atuação dentro de uma sociedade. Quanto maior a noção de 

sua função no meio em que vive, maior será o questionamento em relação às situações 

divergentes aos seus interesses.  

A violação de normas, tanto as prescritas em leis quanto as estabelecidas pelo costume, 

pode causar o sentimento de “ira”.  

                                                 
19As Ordenações Filipinas regeram as leis jurídicas de Portugal e de suas colônias desde 1569. Foram substituídas 
no Brasil somente com a implantação do Código Criminal brasileiro, em 1831. Contudo, o novo código incorporou 
em seu texto algumas condutas das Ordenações Filipinas como: a penalidade por “morte natural” feita por algum 
instrumento ou na força e posterior sepultamento do réu, a “galé perpétua” onde o réu era enviado a uma das 
colônias portuguesas, não podendo mais retornar à colônia em que foi julgado e a pena de “trabalho forçado” 
onde o réu ficaria à disposição do Estado na execução de obras públicas durante 20 anos. Para saber mais sobre 
as Ordenações Filipinas ler: Lara (1999) e sobre o Código Criminal brasileiro site: 
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/ Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf. 
Acessado: 20/05/2011. 
20Como exemplo do artigo 16, temos o agravante aos homicídios “cometidos em busca de alguma recompensa”, 

como o Juiz julgou no caso de Manoel. Interessante não ter sido citada a Lei 4 de 10.06.1835 que “determina as 

penas com que devem ser punidos os escravos, que matarem, ferirem ou commetterem outra qualquer offensa 

physica contra seus senhores”. site: 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf. 

Acessado: 20/05/2011. 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
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Assim, ao trabalhar com fontes que trazem noções de “injustiça”, devem ser observadas 

as causas que levaram pessoas desprovidas de “recursos” a solicitar o apoio da Justiça, bem 

como os motivos – as necessidades e desejos –, que as levaram aos bancos dos réus.  

 

CONCLUSÃO 

As histórias narradas demonstram que a questão da liberdade e aquisição de bens por 

parte de escravos permeava as relações com seus senhores de forma distinta, indo muito além 

dos princípios da acomodação e rebeldia, tão decantados pela historiografia.  

Muitos escravos, ao perceber as brechas existentes no sistema escravista e graças às 

peculiaridades regionais quanto à estrutura dos plantéis escravistas, aproveitaram da 

proximidade com seus senhores para alcançar alforria e legados. Contudo, aqueles que 

percebiam esses benefícios cada vez mais distantes foram levados a questionar o sentido de 

“injustiça” e, acabaram utilizando a força física como forma de retaliação ou reafirmação da 

dignidade e do valor humano.  

Os “Herdeiros da Escravidão” estavam envoltos em ligações diárias carregadas de 

sentimentos de mando, desmando, amor e ódio que iam, muitas vezes, para além das ideias 

paternalistas, e algumas vezes, se materializavam em conflitos perturbadores da ordem vigente.  
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POSSIBILIDADE APROXIMATIVA ENTRE A ENCYCLOPÉDIE E A 

REPÚBLICA DAS LETRAS FRANCESA 

 

Thayenne Roberta Nascimento Paiva 

 

INTRODUÇÃO 

Originário do século XV1, o termo República das Letras2 refere-se a uma organização 

não-institucional, cosmopolita, e comunidade imaginada3, se considerarmos a reunião dos mais 

diferentes estudiosos, os homus litterati ou homens de letras4, isto é, letrados que se dedicavam 

à produção do conhecimento de uma maneira geral e não particularizada, influenciando no 

modo como os intelectuais passaram a se ver e como desejavam serem vistos5. Deste modo, 

                                                 
 Graduada em Bacharelado e Licenciatura, respectivamente, pelo Instituto de História e a Faculdade de Educação, 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente, é mestranda em História Social da Cultura pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e em Estudos de Literatura pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF). E-mail: thayenne-intelectus@hotmail.com. Este artigo é resultado da pesquisa de dissertação 

de mestrado realizada desde a monografia, em 2015. 
1 Para maiores referências sobre a evolução histórica do termo República das Letras, ver WAQUET, Françoise. 

Qu'est-ce que la République des Lettres? Essai de sémantique historique. Bibliothèque de l'École des chartes, t. 

147, 1989, p. 473-502; WAQUET, Françoise. Élites intellectuelles et reproduction du savoir - le térmoignage de 

la génération des pré-Lumières. École française de Rome. Année 1988, volume 104, nº 1, p. 1-12. 
2 Burke informa que podemos chamá-la, também, de Respublica litterarum, Republic of Letters, Comunidade do 

Saber, Commonwealth of Learning ou Reppublica Literati. O termo República das Letras - Republic of Letters foi 

o que se tornou popular entre os historiadores nos últimos 30 anos. Isso ocorreu por se tratar de um assunto que 

envolve, nas palavras de Burke, “cooperação entre os estudiosos”. (p. 277). In.: BURKE, Peter. A República das 

Letras, 1500-2000. Estudos Avançados, 25 (72), 2011. 
3 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 72-76. 
4 Antoine Lilti destaca as maneiras mais comumente mobilizadas pelos integrantes da República das Letras para 

se referirem a si mesmos: filósofos, hommes de lettres e generais du monde. Já Dena Goodman e Lorraine Daston 

mobilizam a palavra cidadão para representar a forma como os integrantes da República das Letras se viam. Ver: 

DASTON, Lorraine. The ideal and reality of the Republic of Letters in the Enlightenment. Science in context 4, 2 

(1991), p. 369; GOODMAN, Dena. The Republic of Letters. A cultural history of the French Enlightenment. 

Cornell University Press, 1994, p. 20-21; LILTI, Antoine. The Kingdom of Politesse: Salons and the Republic of 

Letters in Eighteenth-Century Paris. Republics of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the 

Arts 1, no. 1, may 2009, p. 2. 
5 Sobre este aspecto, Benedict Anderson sustentou que as novas formas de “ver” e “pensar” o mundo, divulgados 

pela República das Letras ocuparam o espaço que antes era da esfera religiosa, podendo-se, com isso, pensar de 

maneira diferente a respeito de nação. ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a 

origem e a difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 72-76. 
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assemelhar-se-iam a um enciclopedista, possuidor de conhecimento diversificado e divergente 

do erudito, que se detém profundamente em apenas um saber6. 

Embora os partícipes da República a considerassem como um grande e portentoso 

império7, podemos acompanhar sua construção imaginária desde o surgimento das Academias 

Reais francesas, no século XV até seu vigor e disseminação com o auge do Iluminismo, na 

primeira metade do século XVIII. 

Durante os séculos XVII e XVIII assistimos ao crescimento da República das Letras 

francesa em paralelo ao crescimento da Monarquia francesa. Inicialmente apolítica, a República 

foi gradualmente se transformando e, durante o século XVIII, vemos sua inserção na esfera 

pública aristocrática por meio dos salões e esculpindo uma nova forma de espaço público na 

sociedade francesa. 

Quanto às suas características, na República das Letras, observamos, entre os seus pares, 

atitudes uniformizantes, tais como as doações de publicações, de informações e a interação 

entre estudiosos de diversas localidades. A unidade se matinha por meio do periódico Nouvelles 

de la République des Lettres, editado por Pierre Bayle, noticiando ao mundo erudito eventos 

multímodos, tais como resenhas de novos livros, informes sobre falecimento de intelectuais, 

eventos etc.  

Possuíam, igualmente, a prática de escrever cartas em francês8. Essa prática atravessava 

as fronteiras político-geográficas pelo mundo. Para tanto, o cosmopolitismo estruturava-se por 

meio da disseminação da imprensa e da troca de correspondências entre os intelectuais, como 

forma de fortalecimento comunicativo entre os homens de letras, estabelecendo redes de 

contato. Dena Goodman e Lorraine Daston ressaltam que o ponto central da troca comunicativa 

entre os intelectuais era a reciprocidade, isto é, a troca mútua e constante de cartas entre os 

pares, permitindo que um senso de pertencimento, e, portanto, de igualdade, estivesse no seio 

do sistema comunicacional dos eruditos9. 

 

                                                 
6 CHARTIER, Roger. O homem de letras. In: VOVELLE, Michell. O Homem do Iluminismo. Lisboa, Editorial 

Presença, 1997, p. 125. 
7 DASTON, Lorraine. The ideal and reality of the Republic of Letters in the Enlightenment. Science in context 4, 

2 (1991), p. 369. 
8 Segundo Pascale Casanova, o francês substituía a dependência comunicacional sobre o latim, eliminando o que 

consideravam uma espécie de “servidão linguajar”. Ademais, desejavam concorrer com o poder erudito italiano 

no que tange ao vernáculo patrício. CASANOVA, Pascale. A República Mundial das Letras. Tradução Marina 

Appenzeller. São Paulo: Estação Liberdade, 2002, p. 69- 70. 
9GOODMAN, Dena. The Republic of Letters. A cultural history of the French Enlightenment. Cornell University 

Press, 1994, p. 20-21 e DASTON, Lorraine. The ideal and reality of the Republic of Letters in the Enlightenment. 

Science in context 4, 2, 1991, p. 369. 
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PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE A REPÚBLICA DAS LETRAS 

Podemos estabelecer três modos de se pensar a República das Letras francesa, para além 

da visão tradicional que reduz os letrados ao interesse exclusivo de benesses reais, concebendo, 

também, a visão de letrados autônomos e de uma República das Letras mais personificada, não 

apenas imaginada.   

(1) A visão tradicional, que reduz os letrados ao interesse exclusivo de benesses reais. 

Relaciona-se com a ideia aproximativa entre letrados e os jogos de boas conversações nos salões 

da elite parisiense, destacado na época, por exemplo, por Voltaire e salientado 

historiograficamente por Berenice Cavalcanti, Dena Goodman e Febvre e Martin. Para a 

historiadora Berenice Cavalcante o mérito de conquistar honrarias e prestígios entre os nobres 

não advinha do homem de letras, mas de sua habilidade em conquistar prestígio na Corte, por 

meio das amizades e contatos que estabelecia10. Nesta visão, os homens de letras que estavam 

mais próximos da Corte e do mecenato não se interessavam pela atividade de impressão, tida 

como desonrosa ao dar a sensação de sustento financeiro com ela, como repugnava Voltaire11. 

Para Antoine Lilti, os homens de letras que se vinculavam aos salões parisienses não estavam 

preocupados com a construção cognitiva, e sim, com o lugar conquistado pelo erudito nas 

práticas e valores aristocráticos da sociedade de Corte12. 

(2) A visão de letrados autônomos, e, portanto, de uma República mais autônoma, que 

não apenas se misturava com os salões parisienses, mas também tornava a arte da escrita uma 

profissão e próxima a atividade de impressão, como sustentou o filósofo francês Denis Diderot 

e destacado pela historiadora Lorraine Daston. Vigorava não a permanência de uma postura 

elitista entre os eruditos, mas o desvelamento da política de sociabilização entre os pares, 

realizada de maneira igualitária e que não se pautava pela lógica do status e da postura elitista13. 

Também não foi a nacionalidade, a língua ou o estilo adotado entre os eruditos, mas a “ideologia 

do desinteresse”, que possibilitava um processo de sociabilização, praticada “objetivamente”14. 

                                                 
10CAVALCANTE, Berenice. A revolução francesa e a modernidade. 2. ed. São Paulo: Contexto, 1991. p. 29. 
11VOLTAIRE, François Marie Arouet de. Cartas Inglesas. Vigésima Carta: Sobre os Senhores que Cultivam as 

Letras. In: Idem. Os pensadores. Seleção de textos de Marilena Chauí, traduções de Marilena Chauí, São Paulo, 

Abril Cultural, 2ª ed., 1978, p. 237; GOODMAN, Dena. The Republic of Letters. A cultural history of the French 

Enlightenment. Cornell University Press, 1994, p. 20; WILHELM, Jacques. Paris no Tempo do Rei Sol, 1660-

1715. Tradução Cássia R. da Silveira e Denise Moreno Pegorin. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 232. 
12LILTI, Antoine. The Kingdom of Politesse: Salons and the Republic of Letters in Eighteenth-Century Paris. 

Republics of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts 1, no. 1 (May 1, 2009), p. 2. 
13DASTON, Lorraine. The ideal and reality of the Republic of Letters in the Enlightenment. Science in context, nº 

4, v. 2, 1991, p. 369. 
14DASTON, Lorraine. The ideal and reality of the Republic of Letters in the Enlightenment. Science in context, nº 

4, v. 2, 1991, p. 369. 
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No caso de Diderot, este foi um defensor do cosmopolitismo, enquanto mecanismo de 

sociabilidade, fundamentando a vida social e gerando laços de contato. Contudo, sabendo que 

nem todos os homens de letras tinham a sorte de conquistar benesses e honrarias reais, não 

desconsiderava que o letrado fosse visto como um autor, alguém que vive dos escritos que 

produz. Assim, Diderot foi à direção oposta ao mecenato, defendendo o privilégio do livreiro 

como mecanismo de lucro e reforço da propriedade literária, ao assegurar ao livreiro, mas 

também ao autor, uma remuneração justa pelo trabalho escrito15. Ou seja, ao contrário de 

Voltaire, Diderot não desconsiderava a transformação da arte da escrita em profissão 

remunerada. 

Diderot afirma que para querer ser um autor, ou mesmo crítico, tem que, antes de tudo, 

ser amante da verdade e da virtude, dois componentes solidários das belas-artes16. Um bom 

autor, ainda segundo Diderot, deve possuir “espírito reto e coração sensível” 17, deve afastar-se 

da sociedade, procurando estudá-la por si mesmo. Todavia, não significa dizer que a produção 

cognitiva fosse elaborada de modo individual. Defendia a contribuição mútua dos homens de 

letras, compilando todo o conhecimento humano e afastando a sociedade da ignorância, 

exemplificando esta visão de redes de sociabilidade18. 

(3) A visão parte da proposta em considerar um meio-termo entre as duas visões 

precedentes, personificando a República das Letras.  Para tanto, inicia-se pensando que entre o 

Humanismo e o Iluminismo existe uma ponte de conexão entre ambos que não é destacada, no 

caso a República das Letras. Por quê? 

Concebem-se relações e influências do Humanismo no Iluminismo, mas não se estabelece 

como. É necessário entender que entre os dois eventos, temporalmente distantes, foram 

conectados por aquilo que eu nomeio de “laboratório de experiência”19 que, no caso, refere-se 

à República das Letras. Os partícipes desta República afirmavam sua origem na releitura das 

fontes antigas, gregas e romanas, que o Humanismo promoveu. Uma afirmativa muito clara, 

                                                 
15 CHARTIER, Roger. O homem de letras. In: VOVELLE, Michell. O Homem do Iluminismo. Lisboa, Editorial 

Presença, 1997, p. 124. 
16 DIDEROT, Denis. Dos autores e dos seus críticos. In. IDEM. Coleção Os pensadores. Traduções e notas de 

Marilena de Souza Chauí, J. Guinsburg. São Paulo, Abril Cultural, 1979, p. 431. 
17 DIDEROT, Denis. Dos autores e dos seus críticos. In. IDEM. Coleção Os pensadores. Traduções e notas de 

Marilena de Souza Chauí, J. Guinsburg. São Paulo, Abril Cultural, 1979, p. 431. 
18 “Voltemo-nos para Diderot, que anos a fio viveu como subliterato: compreendia a degradação causada pela 

pobreza e podia escrever com compaixão sobre ambições frustradas, déclassement e personagens marginais”. In.: 

Boemia Literária e Revolução: o submundo das letras no Antigo Regime. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, 

p. 111; 119. 
19 Minha hipótese central, desenvolvida na dissertação de mestrado em História Social da Cultura pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
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mas pouco percebida é que a modelação do Humanismo só foi possível pela criação de um 

“laboratório”, que interligasse letrados e duas descobertas. Segundo, na ponta extrema, 

esquece-se que os arroubos contestatórios do Iluminismo só puderam ser modelados na e pela 

instrução que esse “laboratório” oferecia. Portanto, é ressaltar uma gradação da produção 

cognitiva e do período revolucionário. 

Seguindo a linha de raciocínio de François Waquet e Franz Bots, a República das Letras 

e Academias não possuem nada em comum, a não ser a transitoriedade de letrados. A primeira 

concebe a produção de um saber universal e abrangente; a segunda, fracionado e limitado. 

Então, não se pode dizer que a sedimentação cognitiva iniciada no humanismo e mobilizada no 

Iluminismo tenha se originado das Academias reais, seria esquecer outras vias, como a 

República. 

Contudo, tomar como limite Humanismo e Iluminismo é contestar historiadores que 

concebem o fim da República ou na Revolução de 1789, ou em 1800, quando as guerras 

napoleônicas declinaram com esta visão cosmopolita, e da qual a República se valia, para um 

nacionalismo exacerbado. Prefiro sustentar na visão de gradação, um laboratório de experiência 

que os próprios humanistas se davam conta de seu começo, de sua modelação e projetando sua 

personificação com a Enciclopédia e sua prática no Iluminismo. 

Todavia, um questionamento pode existir: Por que personificar a República das Letras de 

modo tardio, se a proposta da Encyclopédie surgiu apenas em 174520 e se sua existência já se 

confunde desde o começo do Humanismo, no século XIV? Primeiro, como destacam Waquet e 

Botz, os primeiros séculos da República, entre XIV e o XVI, exigiam de seus partícipes a 

vontade de defini-la. E muitas foram as definições. No século XVII, a crise pela qual a Igreja 

passou, refletida nos eventos da Reforma e Contrarreforma, ajudaram a esses mesmos partícipes 

a inverter a forma de ver e pensar o mundo, como destaquei no início com Anderson. Aí sim, 

quando começam a pôr em prática sua visão cosmopolita, abrangente, de conhecimento 

universal e condizente com a verdade, surge a necessidade de sedimentá-la, ou, no mínimo, 

personificá-la. E a chave de ação refletiu inteiramente na Encyclopédie, onde, penso, o projeto 

como uma República Enciclopedista francesa que vigorou. E apoio-me na afirmativa proferida 

pela historiadora Dena Goodman de que quando a Encyclopédie foi posta na ilegalidade, a 

República declinou em importância. Já não adiantava mais se ela era dissemina em salões ou 

em Academias ou em cafés. Daí em diante, é a sua prática, remodelada no Iluminismo. 

                                                 
20A elaboração da Enciclopédia foi entre os anos de 1751 e 1777, por Diderot e D'Alambert. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, esta nova forma de enxergar a sociedade à volta e a ambição de elaborar uma 

estrutura cognitiva, que abarcasse todo o conhecimento humano produzido, transformou o 

desenvolvimento conferido à Enciclopédia, por Diderot e D’Alambert, em um lócus da 

República das Letras, desafiando a importância que as Academias francesas já possuíam e se 

espalhando pelos salões parisienses. 

Ou seja, com a Encyclopédie os homens de letras tanto estavam próximos das honrarias 

e benesses, pelo fato de frequentarem os salões, mas estavam se profissionalizando, atuando 

como autores de seu mundo. Tais atitudes dotaram a Encyclopédie de um caráter muito mais 

autônomo, similar ao da República das Letras. Assim, antes mesmo de pensar a própria 

Encyclopédie, tento compreender a República das Letras, situando-a em um auge, no caso nesse 

projeto enciclopedístico, que me parece ser muito mais o seu reflexo, personificado, de 

modelação de uma experiência começada lá no Humanismo e atuante no Iluminismo. 
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TEATRO QUINHENTISTA E COTIDIANO: A VIDA CONJUGAL NAS 

PEÇAS DE AFONSO ÁLVARES, ANTÓNIO RIBEIRO CHIADO E 

ANTÓNIO PRESTES 

 

Vanessa Gonçalves Bittencourt de Souza* 

 

Ao longo do século XVI, o teatro consolida-se como parte importante das principais 

celebrações em Portugal. Mais do que um divertimento, o teatro quinhentista funcionou como 

um propagador da mensagem cristã e da exaltação do poder régio numa Europa balançada pelas 

reformas religiosas e pelos novos ventos da expansão ultramarina. Gil Vicente (1465?-1537), 

principal nome do teatro quinhentista, não apenas celebrou o sucesso português no ultramar, 

como também dedicou-se a uma afiada representação dos costumes e do cotidiano da sociedade 

portuguesa. Afonso Álvares (15??-1580), António Ribeiro Chiado (1520-1591) e António 

Prestes (1530-15??), dramaturgos tradicionalmente classificados como continuadores ou 

imitadores de Gil Vicente, também exploraram a dimensão do cotidiano, enfatizando sobretudo 

as cenas de tensões entre casais. Considerando o teatro como um importante difusor de valores 

na sociedade quinhentista, o presente trabalho tem como objetivo analisar as representações 

sobre a vida conjugal nas peças Auto de Santo António, de Afonso Álvares, Prática dos 

Compadres, de António Ribeiro Chiado, e Auto da Ciosa, de António Prestes. 

De acordo com Peter Burke, as unidades básicas do teatro popular na Época Moderna 

eram os personagens e as ações.1 Assim sendo, é importante compreender os perfis de casados 

desenvolvidos pelo teatro português e de que forma suas ações se articulam com determinadas 

concepções da vida conjugal vigentes ao longo do século XVI. 

 

AUTO DE SANTO ANTÓNIO - AFONSO ÁLVARES 

                                                 
* Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH - UFF) 

1 BURKE, Peter. A Cultura Popular na Idade Moderna: Europa, 1500-1800. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989, p. 159. 
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Segundo informa a Biblioteca Lusitana de Barbosa Machado, Afonso Álvares teria sido 

“um dos mais estimados criados”2 do Bispo de Évora, D. Afonso de Portugal. Álvares 

possivelmente seria mulato,3 de acordo com as trovas trocadas entre ele e o também poeta 

António Ribeiro Chiado na segunda metade do século XVI. No entanto, o que se pode afirmar 

sobre sua biografia é que, com seu "gênio fácil para a poesia",4 Álvares produziu algumas peças 

de teatro de caráter hagiográfico sob encomenda do Mosteiro de São Vicente de Fora, entre elas 

o Auto de Santo António e o Auto de São Vicente. 

O Auto de Santo António, encenado pela primeira vez em princípios da década de 1530, 

apresenta a trajetória e as virtudes de um dos santos mais cultuados em Portugal desde o século 

XV. Nascido Fernando Bulhões em 1195, Santo António foi admitido ainda jovem entre os 

agostinianos do Mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa. Na década de 1220, porém, 

ingressou na ordem franciscana e tornou-se reconhecido como um grande pregador. Veio a 

falecer em 1231 na cidade italiana de Pádua. 

O auto apresenta a sua entrada no mosteiro e o ataque do Diabo, decidido a matar aquele 

que "havia de ser de Cristo gram pregoeiro".5 Após ser salvo do perigo por um Anjo, Santo 

António recebe o hábito dos franciscanos. Encerrada a apresentação da trajetória do santo, a 

parte final da peça corresponde a realização de um milagre para João Pires e Branc’Anes, um 

casal em conflito. João Pires, homem irritado e agressivo, surge queixando-se do andar 

aparentemente despreocupado da esposa: 

 

Juro à fé conservada  

que esta molher é pecado  

sabe que venho esbofado  

de cansado e esfandegado  

e ela vem mui descansada  

co seu rabo alevantado6 
 

                                                 
2 MACHADO, Diogo Barbosa. Bibliotheca Lusitana Historica, Critica, e Cronologica, Tomo I, Lisboa, 1741, 

p.28. 

3 PIMENTEL, Alberto. Obras do Poeta Chiado. Lisboa: Empreza da Historia de Portugal, 1889, p. 187. 

4 MACHADO, op. cit. p. 28. 

5 ÁLVARES, AFONSO. Auto de Santo António, fol. 10. Disponível em: <http://www.cet-e-quinhentos.com>. 

Acesso em: 14 de julho de 2017. 

6 Ibidem, fol. 13. 
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Em resposta, Branc’Anes provoca o marido, desferindo um série de expressões 

depreciativas, tais como "miolo de cabaça" e "tromba d’alifante bravo”7 . Ainda mais irritado, 

João Pires exige que a esposa faça silêncio e ameaça agredi-la fisicamente:  

 

Vós não vos quereis calar?  

Juro à fé conservada  

que se vos hoje tomar  

que vos hei d’espernegar  

dona cegonha esfolada8 
 

A impaciência de João Pires parece ser explicada pelo recente afogamento de seu filho. 

O casal procura Santo António com a esperança de ressuscitar a criança. Diante do santo, João 

Pires revela o seu sofrimento pela ausência do menino, descrito pelo pai como "tam gentil, tam 

bonetinho que órfão sem ele me acho".9 Desse modo, João Pires busca exaltar as qualidades do 

filho morto, ao mesmo tempo em que parece responsabilizar a esposa pelo afogamento: 

E minha molher de boa  

que o diabo me tomou  

e me ajuntou  

com ũa tam roim pessoa  

parece que o mandou  
com os patos à lagoa  

e o moço quis-se lavar  

ou nadar  

que o pecado o enganou  
de modão que se afogou10 
 

A associação entre a mulher e o diabo era recorrente no teatro quinhentista mesmo quando 

não havia uma figura feminina em cena. Mais do que um insulto popular, essa associação 

expressava repulsa e temor por um "agente de Satã".11 Entre fins da Idade Média e início da 

Época Moderna, discursos médicos, jurídicos e religiosos declararam a mulher como 

fisicamente, mentalmente e espiritualmente inferior ao homem. Acreditava-se que essa 

inferioridade a tornaria mais propensa aos avanços do diabo. Desse modo, justificava-se a 

suspeita de que a mulher que não estivesse sob vigilância fatalmente atrairia desgraças ao 

marido. Quando Branc'Anes tenta interferir no relato, João Pires mais uma vez exige que fique 

                                                 
7 Idem. 

8 Idem. 

9 ÁLVARES, op. cit. fol. 13. 

10 Idem. 

11 DELUMEAU, Jean. Os agentes de Satã: III. A mulher. In: . História do Medo no Ocidente: 1300- 1800; Uma 

Cidade Citiada.São Paulo: Companhia das letras, 1989, p. 466-522. 
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calada, referindo-se a ela como uma estúpida (“Vós dom rosto d’azamboa”12) e como um 

estorvo (“sempre me haveis d’estrovar”13). Diante dessas ofensas, Santo António decide 

interromper a discussão do casal: 

 

Irmãos, devotos amigos 

nam vivais em disconcórdia 

e olhai que da discórdia 

procedem muitos perigos 

como os diabos imigos 

de vós alcançam vitória14 
 

Para salvar o menino, Santo António recomenda mezinhas. Enquanto João Pires sai de 

cena para buscar o corpo, Branc'Anes fica a sós com o santo e queixa-se do marido malvado, 

guloso e agressivo: 

 

Senhor, nam é desse jeito  
que todo é mau até a pele  
tão malino contrafeito  
que vivo morta com ele.  
Porque é um comedor  
destruidor de fazenda  
gargantão e bebedor  
que com todos tem contenda.15 

 

 

De acordo com Isabel Drumond Braga, as discussões, a decepção com a conduta do 

cônjuge e os maus tratos físicos estavam entre as principais justificativas para abandonos de 

lares em Portugal entre os séculos XVI e XIX.16 No contexto da peça, Santo António assume a 

função de conselheiro, defendendo o sacramento do matrimônio e reprimindo qualquer 

tentativa de rompimento do casal: 

 

Digo que pois sois casados 

polo santo sacramento 

que sois per força obrigados 

de comprir o mandamento 

de Deos e nam apartados. 

 

E maldito o ajuntamento 

será na terra e nos céus 

                                                 
12 ÁLVARES, op. cit. fol.14. 

13 Idem. 

14 Idem. 

15 ÁLVARES, op. cit. fol. 14. 

16 BRAGA, Isabel Drumond. A bigamia em Portugal na Época Moderna. Lisboa: Hugin, 2003, p. 112. 
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que for contra o sacramento 

e quebrar o mandamento 

que ali prometeu a Deos17 
 

O diálogo é interrompido pela chegada do corpo do menino, que é ressuscitado pelas 

orações de Santo António. João Pires e Branc'Anes celebram em paz a ressurreição do filho, 

sem referências ao conflito anterior. Dramaturgos como Afonso Álvares e António Ribeiro 

Chiado faziam uso de cenas justapostas, inserindo e retirando personagens abruptamente e 

deixando problemas sem resolução. Vale frisar que o texto de apresentação da peça define o 

auto como “muy contemplativo e em partes muy gracioso”,18 indicando não apenas a sua função 

edificante, mas também alertando quanto aos breves recursos cômicos que permitiriam ao 

público estabelecer alguma conexão com sua vida cotidiana. Em outras palavras, a peça de 

Álvares satiriza os conflitos da vida conjugal ao mesmo tempo em que reafirma a 

indissolubilidade do casamento, sendo este um sacramento e um ordenador social.  

 

PRÁTICA DOS COMPADRES - ANTÓNIO RIBEIRO CHIADO 

António Ribeiro Chiado, nascido em Évora, fora frade franciscano, mas se ausentou do 

convento de São Franciscano de Évora por alguns anos, até ter seus votos anulados. O destino 

da fuga seria Lisboa, onde alcançou fama de poeta entre 1546 e 1554. Neste mesmo período, 

veio a encenar o seu Auto da Natural Invenção na corte de D. João III.  

O teatro de Chiado é marcado pela crítica ao comportamento de clérigos, pela ênfase nas 

relações entre mulheres e por satirizar as tensões familiares. Em Prática dos Compadres, 

produzida na década de 1570, o desaparecimento de uma capa provoca um desentendimento 

entre Brásia Machada e Vasco Lourenço. Ainda na primeira cena, é revelado ao público que 

Fernão, figura próxima ao casal, havia furtado a capa para zombar da família.  

Desconhecendo o paradeiro da capa, o casal troca uma série de ofensas. Ao longo da 

discussão, Brásia queixa-se da família do marido, ameaça denunciá-lo ao rei e o acusa de ter 

amantes: “Vós sempre fostes um Job por dá’ lo vosso a donzelas”.19 Enquanto isso, Vasco 

insiste que a esposa se cale e encontre a capa, ameaçando agredi-la fisicamente quando ela o 

enfrenta: “Não me deis essas repostas porque vos porei nas costas mil pancadas, ouvis vós?”.20A 

                                                 
17 ÁLVARES, op. cit. fol. 15. 

18 Ibidem, fol. 1. 

19 CHIADO, Antonio Ribeiro. Prática dos Compadres. In: PIMENTEL, Alberto. Obras do Poeta Chiado. Lisboa: 

Empreza da Historia de Portugal, 1889, p. 99. 

20 Ibidem, p. 100. 
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discussão é interrompida pela visita de um Compadre, atraído pelo escândalo provocado pelo 

casal. Dirigindo-se a Vasco, o Compadre oferece conselhos para estabelecer a paz entre os dois: 

 
                                        (...) se brada vossa molher  

nam lh’haveis vós de tolher  

(...) Porque o demo anda perdido  

por achar onde s’enfarne  

e há de ser unha e carne  

a molher com seu marido  

(...) se queres viver em paz  

tua porta cerrarás  

(...) guar-te de conversações  

Sospeitosas  

(...) e nunca julgues os cabos  

pelos começos que vires  

avisa-te nam te tires  

das virtudes em que jazes21 
 
 

Os conselhos do Compadre encorajam uma relação de cumplicidade entre marido e 

mulher, os quais deveriam evitar interferências externas e julgamentos apressados sobre a 

conduta alheia. As referências às armadilhas do demônio e a defesa de uma vida virtuosa 

revelam a suspeita de que casais em conflito estariam mais fragilizados em matéria de fé.  

De certa madeira, a fala do Compadre assemelha-se ao discurso de Santo António na já 

citada peça de Afonso Álvares. A figura do conselheiro dos casais, assumida por Santo António 

e pelo Compadre, geralmente rompe com uma sequência de insultos que traria humor à peça. 

Esse tipo tradicional do teatro quinhentista está em sintonia com a crescente importância de 

uma literatura moralista (composta por manuais de casamento, tratados e espelhos de casados) 

que tinha por objetivo reforçar a hierarquia no espaço doméstico e distribuir funções entre 

homens e mulheres. Entre os textos portugueses deste gênero, é válido mencionar o Espelho de 

Casados22 de João de Barros. Além de defender o casamento como uma união vantajosa para o 

homem, Barros refuta os defeitos comumente atribuídos às mulheres por autores misóginos. 

Para o bom andamento da relação, Barros recomenda que cada parte cuide de suas funções: ao 

homem caberia garantir o sustento e a defesa da família, enquanto a mulher deveria zelar pela 

manutenção da casa e pela alimentação.23 Em outras palavras, o casamento seria um importante 

definidor de papéis sociais ao longo da Época Moderna.  

                                                 
21 CHIADO apud PIMENTEL, op. cit. p. 104-105.  

22 BARROS, João de. Espelho de Casados. Porto: Imprensa Portuguesa, 1540. Disponível em: 

<http://archive.org/stream/espelhodecasado00barrgoog#page/n7/mode/2up>. Acesso em: 29 de maio de 2015. 

23 Ibidem, fol. 81. 

http://archive.org/stream/espelhodecasado00barrgoog%23page/n7/mode/2up
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Em resposta ao Compadre, Vasco apresenta uma regra de casados de sua preferência, 

transmitida por seu pai e por seu avô: 

 

tua porta cerrarás  

o milhor que ser puder  

tomarás tua molher  

com bom pau  

em que te tenham por mau  

nam te dê nada de nada  

dar-lhe-ás infinda pancada  

(...) nunca tomes seu conselho  

(...) nam fies a chave dela  

por que nam seja senhora  

nam na deixes sair fora  

senam com tua licença  

que a molher é pestenença24 
 

 

A regra de Vasco anuncia que mulheres não seriam dignas de confiança nem mesmo no 

que dizia respeito à administração da casa. Diante dos argumentos apresentados por Vasco, o 

Compadre retira-se de cena alertando que “o marido que isso faz nam deseja de ter paz”.25 Se 

a perspectiva do Compadre está mais próxima dos preceitos do Espelho de Casados, a regra de 

Vasco está em concordância com a maior parte dos livros de conselhos sobre a vida doméstica 

no século XVI. Segundo Ronaldo Vainfas, esses textos baseavam-se na “convicção sobre a 

inferioridade da mulher em matéria intelectual, sua propensão a gastar irracionalmente os 

recursos da casa, sua debilidade nas tarefas de comando”.26 A regra de Vasco também reserva 

ao marido a permissão para agredir a esposa e impedir sua saída de casa, em acordo com uma 

literatura leiga e religiosa que reafirmava a necessidade de exigir obediência, de impor às 

mulheres custódia e correção (inclusive por meio de ameaças e agressões físicas). Essa 

tendência, profundamente enraizada nos manuais medievais, ganha novo fôlego no contexto 

das reformas religiosas do século XVI, momento em que é difundido um modelo de vida 

conjugal que fazia do marido-pai um monarca e sacerdote em sua casa.27 

Como é possível perceber, as peças Auto de Santo António e Prática dos Compadres 

somam algumas semelhanças, entre elas a troca de ofensas, o marido que ameaça agredir a 

esposa, a interferência de um conselheiro. Outro recurso comum a ser mencionado é o da esposa 

                                                 
24 CHIADO apud PIMENTEL, op. cit. p.106.  

25 Ibidem, p. 107.  

26 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados – moral, sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2010, p.125.  

27 Ibidem, p. 119. 
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que lista os defeitos do marido. Se no Auto de Santo António a personagem Branc'Anes traça 

um perfil negativo do marido, na peça Prática dos Compadres Brásia recebe a visita de uma 

Comadre que define o próprio marido como um homem violento, mesquinho e sem respeito 

por preceitos cristãos: 

 

casei com ũa má ventura  

que nam tem remédio nem cura  

é um leão pera mi  

sospeitoso  

sotrancão malicioso  

um drago e besta fera  

ele sempre anda de ponta  

até as galinhas me conta  

e o pão no tabuleiro  

ele é o tisoureiro  

(...) sem cabeça e sem miolo  

(...) nem é cristão nem tem lei28 
 

Conforme afirma Leão de Alencar Júnior, a partir da exposição de preconceitos e defeitos, 

a sátira “deforma aquilo que ela tenciona criticar”.29 É a partir da sátira que o teatro quinhentista 

lança luz para a hierarquia no espaço doméstico, colocando em cena as ditas mulheres faladeiras 

e homens que repetidamente exigem silêncio e obediência.  

 

AUTO DA CIOSA - ANTÓNIO PRESTES 

António Prestes teria atuado como inquiridor na cidade de Santarém, mas em 1565 já 

residia em Lisboa, onde produzia peças por encomenda. Segundo a Biblioteca Lusitana de 

Franco Barreto, “quando alguma confraria queria alguma obra destas o avisava quinze dias 

antes e os fazia muito bem”,30 o que nos dá algumas pistas sobre o ritmo de trabalho de Prestes 

e sobre as ocasiões em que suas peças eram encenadas, ou seja, as festas das confrarias. No 

entanto, é importante frisar que o seu teatro não é composto exclusivamente por obras de fundo 

religioso. Em realidade, Prestes está entre os dramaturgos quinhentistas que mais se dedicaram 

aos problemas da vida conjugal e às questões jurídicas do reino. Sete peças de Prestes foram 

                                                 
28 CHIADO apud PIMENTEL, op. cit. p.122.  

29 JÚNIOR, Leão de Alencar. Do cômico, grotesco, irônico, obsceno e farsesco. Rev. de Letras. nº24.Vol.1/2, 

jan/dez, 2002, p.81. Disponível em: <www.revistadeletras.ufc.br/rl24Art15.pdf >. Acesso em: 9 de maio de 2015. 
30 CAMÕES, José. Introdução. In.: PRESTES, António. Autos de António Prestes. Lisboa: Imprensa Nacional-

Casa da Moeda, 2008, p.8. 
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publicadas em 1587 na obra Primeira parte dos Autos e comedias portuguesas,31 coletânea 

organizada por Afonso Lopez, que incluía ainda obras de Anrique Lopez, Jorge Pinto, Jerônimo 

Ribeiro e Luís de Camões. 

A peça Auto da Ciosa difere do Auto de Santo António e de Prática dos Compadres por 

não seguir a tradicional fórmula do casal trocando farpas e agressões. A principal personagem 

feminina, chamada apenas de Mulher, é uma esposa ciumenta. O homem em questão, 

denominado Casado, não maltrata sua esposa, mas deseja ter um tempo para se divertir longe 

da Mulher. Quando o Casado manifesta o desejo de sair, a Mulher faz um apelo: “Oh não vá, 

por vida minha”.32 Em resposta, o Casado admite: “Não sou nada afeiçoado a caseiro”.33 Diante 

dessa confissão, a Mulher questiona: “O bom casado não tem essa calidade?”.34 O Casado então 

provoca a esposa, pedindo que o transforme num fiandeiro, considerando que, na Lisboa do 

século XVI, a tarefa de fiar era uma ocupação reconhecidamente feminina e doméstica: 

Ora ensinai-me a lavrar 
e tende-me aqui d’esteira. 
(…) Se eu assi vos contentar 
quero d’alma e vida minha 
fiandeiro me tornar35 

 

A Mulher e o Casado também divergem sobre a medida do amor conjugal. O Casado 

garante que a função “da molher é pôr arte, graça e fermosura e do homem amar, amor”.36 

Discordando dessa defesa do amor enquanto prerrogativa masculina, a Mulher questiona se “há 

amor mais fino que a lágrima femenina?”.37 Para o Casado, também caberia ao homem um 

maior entendimento sobre as dores de amor, enquanto a mulher seria movida pelo ciúme: 

 

O homem, senhora, entende 

como dói o disfavor 

de que vem, de que se acende. 

A molher chora e pertende 

                                                 
31 Primeira parte dos Autos e comedias portuguesas / feitas por Antonio Prestes & por Luis de Camões & por 

outros autores portugueses cujos nomes vão no principio das obras. - Agora nouamente juntas & emendadas nesta 

primeira impressão por Afonso Lopez – Lisboa: por Andres Lobato,1587. Disponível em: 

<http://purl.pt/23692/5/index.html>. Acesso em 14 de julho de 2017.  

32 PRESTES, António. Auto da Ciosa. In: __. Autos de António Prestes. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda, 2008, p. 329. 

33 Idem. 

34 PRESTES, op. cit. p. 329. 

35 Ibidem, p.330-331. 

36 Ibidem, p. 334. 

37 Idem. 
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que não tome ele outro amor38 
 

A despeito das convicções do Casado na peça de Prestes, a literatura pastoral e os manuais 

de casamento recomendavam que o homem amasse com moderação, enquanto esperava-se que 

o amor da mulher fosse baseado na constatação de que o seu marido é um homem perfeito.39 O 

teatro de Prestes também pode ser entendido como uma sátira de algumas referências 

renascentistas que alcançaram considerável sucesso no Portugal quinhentista, entre as quais a 

novela sentimental e os tratados de amor.40 Em outras palavras, é possível perceber que, 

distanciando-se de Álvares e Chiado, Prestes está menos inclinado a conceber uma sátira que 

depreciaria o feminino e mais interessado em ironizar a forma como o amor e a vida conjugal 

estavam sendo explorados pelo teatro e pela literatura ibérica e italiana na segunda metade do 

século XVI. 

Ignorando os apelos da esposa, o Casado sai de casa. A Mulher é deixada na companhia 

de um criado, chamado Fernando. Atormentada pelo ciúme, a Mulher pergunta a Fernando se 

o marido tem amantes e “se quer mor bem a outra molher do que diz me quer a mi”.41 O criado 

não assume o papel de conselheiro ou conciliador atribuído ao Santo António de Álvares ou ao 

Compadre do teatro de Chiado, preferindo agravar o tormento da Mulher: 

 

Fernando - A qual delas? 

Mulher - Tantas tem? 

Ora estou bem aviada. 

Fernando - Não diga que digo nada. 

Duas são, mas mal nem bem42 
 

 

Na sequência, a Mulher recebe a visita de um tio e desabafa sobre o seu sofrimento. 

Consumida por um ciúme explosivo, associa o seu estado ao de um vidro que, colocado 

próximo ao fogo, inevitavelmente estalará: 

 
Senhor tio, quero muito, 
desconfianças me somem 
e quem quer não dá mais fruito. 

                                                 
38 Ibidem, p. 335.  

39 VECCHIO, Silvana. A boa esposa. In: KLAPISCH-ZUBER, Christiane (Org). História das mulheres no 

ocidente: a Idade Média. vol. 2.Porto: Edições Afrontamento, 1990, p.150. 

40 ASENSIO, Eugenio. O teatro de António Prestes (notas de leitura). In: PRESTES, António. Autos de António 

Prestes. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2008, p. 745. 

41 PRESTES, op. cit. p. 343.  

42 Idem.  
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Ouço, vejo, sofro, escuito 
sou de vidro neste homem 
e vidro sabe que tem? 
Tem perigo estalar logo 
com qualquer bafo de fogo 
pois tomar ele outro bem 
veja qual será meu jogo43 
 
 

Enquanto a esposa lamenta-se em casa, o Casado é abordado por uma Sábia ou feiticeira 

“em trajos de homem”.44 As Ordenações Manuelinas proibiam a circulação de mulheres com 

trajes de homens e de homens com trajes de mulher, sob pena de açoite, degredo e multa de 

acordo com a condição social.45 No entanto, António Prestes explora o mesmo recurso no Auto 

dos Cantarinhos, peça em que outra personagem feminina circula vestida de homem. A sábia 

tem por objetivo fazer o Casado desconfiar do amor de sua esposa, alegando que ela teria tido 

um amante antes do casamento. A Sábia oferece ao Casado uma bebida que concederia a ele a 

aparência do antigo amante. Dessa forma, poderia comprovar que a Mulher sentia saudades de 

outro homem. O Casado rejeita a proposta, temendo uma eventual decepção com a esposa: 

 

Minha molher se algũ’ hora 
em solteira amantes tinha 
era então sua e não minha. 
S’ela está sesuda agora 
quem me mete ora 
dar-lhe ventos de doudinha? 
Ora enfim eu estou posto 
d’erguer lebres, não desgosto. 
Não vos quero senhora água 
por que me não ponhais mágoa 
n’alma e vergonha no rosto46 
 

 

Após esse encontro, o Casado decide voltar para casa, sendo recebido por uma esposa 

ainda magoada. No momento em que solicita um púcaro com água, o Casado descobre que a 

esposa contratara uma bela criada, a Grimanesa. Enciumada, a esposa não permite que o Casado 

seja servido pela Grimanesa. O que se segue é uma sequência cômica sobre a disputa de poder 

no ambiente doméstico: 

 

                                                 
43 Ibidem, p. 357-358.  

44 Ibidem, p. 363. 

45 Ordenações Manuelinas, livro V, título XXXI: Do homem que se veste em trajos de molher, ou molher em 

trajos de homem, e dos que trazem mascaras. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984. 

46 PRESTES, op. cit. p. 371. 
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Grimanesa - Senhora, ei-lo aqui. 
Casado --Dá cá. 
Molher-  Eu lho darei, não é tanto. 
Casado - Se mo não dá, não no quero. 
Molher - Pois moça, torna-o a levar. 
Casado - E eu não lho irei tomar. Traze. 
Molher - Não tragas. 
Casado -Que fero. 
Molher - Eu também quero mandar. 
Casado - Ora leva-o, torna-o à talha47 

 

Para fazer as pazes com a esposa e controlar o seu ciúme, o Casado propõe casar a 

Grimanesa e o criado Fernando, deixando a Mulher finalmente satisfeita. De certa forma, a 

tensão conjugal desenvolvida por Prestes representa uma completa inversão do tema do marido 

ciumento, figura recorrente no teatro ao longo da Época Moderna. Além de explorar o ciúme 

da mulher em vez do ciúme masculino, Prestes coloca em cena um marido que ignora calúnias 

sobre a fidelidade da esposa. Por fim, rejeitando a tradição que confere desfechos trágicos às 

peças sobre grandes paixões, Prestes concede ao casal um final harmonioso, prevalecendo a 

vontade e satisfação da esposa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cotidiano dos casais em Portugal é apresentado pelo teatro quinhentista como um 

campo de conflito e disputa. Tópicos como a obediência e a desconfiança, o amor e o ciúme, a 

fidelidade e a calúnia são abordados a partir de uma perspectiva satírica.  

Afonso Álvares privilegia a defesa do sacramento do matrimônio a despeito das 

divergências do casal. Mais do que os conselhos de Santo António, o milagre realizado por ele 

silencia as ofensas e as queixas. António Ribeiro Chiado evidencia a hierarquia e a difusão de 

papéis no espaço doméstico, dialogando com manuais de casamento e regras que 

recomendavam a cumplicidade ou a submissão da esposa. As produções de Álvares e Chiado, 

mais alinhadas com uma espécie de sátira de fundo misógino, apresentam maridos violentos e 

esposas que oscilam entre as queixas e o enfrentamento. O teatro de Prestes, ao concentrar suas 

atenções numa dimensão mais sentimental da vida conjugal, ridiculariza as paixões e mobiliza 

perfis diferentes, entre os quais a mulher ciumenta e uma figura masculina que rompe com a 

agressividade tradicionalmente atribuída ao marido no teatro quinhentista. Desse modo, é 

possível observar que o Auto de Santo António de Afonso Álvares, a Prática dos Compadres 

                                                 
47 Ibidem, p. 384.  
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de António Ribeiro Chiado e o Auto da Ciosa de António Prestes oferecem diferentes nuances 

sobre a vida conjugal.  
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REFÚGIOS DO MUNDO OU ESPAÇOS IMPUDICOS? EROTISMO E 

SODOMIA NOS CONVENTOS MASCULINOS DO PORTUGAL 

SEISCENTISTA 

 

Veronica de Jesus Gomes* 

 

É plausível pensarmos que certos conventos e mosteiros masculinos, no Portugal 

Seiscentista, foram “instituições totais”, espaços simbolizados “pela barreira à relação social 

com o mundo externo e por proibições à saída”, um “refúgio do mundo”1? Deve-se considerar 

que tais locais eram isolados, de total clausura, e sem frequentes saídas dos religiosos, como 

determinava o Concílio de Trento (1545-1563)? E o que se pode considerar quanto às sucessivas 

visitas de homens leigos àquelas dependências? Dos processos dos religiosos arrolados por 

sodomia na Inquisição de Lisboa emerge um cenário distinto do indicado pelo sociólogo Erving 

Goffman, para quem “geralmente, os internados vivem na instituição e têm contato restrito com 

o mundo existente fora de suas paredes” (idem, pp. 18-19). Através da documentação 

inquisitorial, o artigo faz uma análise quantitativa do número de clérigos arrolados por sodomia, 

das ordens religiosas a que pertenceram e examina as relações entre o claustro e o mundo 

exterior, considerando que, ao que tudo indica, nem mesmo certas prisões conventuais parecem 

ter sido lugares isolados. 

Ao nos valermos da quantificação em história, nos expomos aos perigos, aos dilemas e 

aos enganos desse tipo de metodologia. Daí que é imprescindível que não nos limitemos à 

“fetichização do número, como interesse em si mesmo e por vezes desgarrado de um fundo 

humano e, em outros casos, de uma problematização maior”2, isto é, devemos ter o cuidado de 

não nos deixarmos levar pela “fetichização da quantificação”, como se o número – que é uma 

construção dos historiadores – a quantificação e a descrição estatística valessem por si mesmos 

(idem, p. 209). Até porque, como ressalta Vainfas, tal método “pode conduzir a resultados 

                                                 
* Doutoranda em História Moderna, Universidade Federal Fluminense, bolsista do CNPq. E-mail: 

veronicadejgomes@gmail.com. 
1 GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. São Paulo: Perspectiva, 1974, pp. 16-17. 
2 BARROS, José d’Assunção. A História Serial e História Quantitativa no Movimento dos Annales. In Revista da 

Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás, v. 17, n. 

1, 2012, p. 208. Disponível em < https://www.revistas.ufg.br/historia/article/view/21693> Acesso em: 10 de jun. 

de 2017. 

 

https://www.revistas.ufg.br/historia/issue/view/1231
https://www.revistas.ufg.br/historia/issue/view/1231
https://www.revistas.ufg.br/historia/article/view/21693
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relevantes”3, desde que se problematize e interprete os dados colhidos na documentação. Não 

menos importante é a “estratégia discursiva” utilizada “para expressar uma informação 

numérica”. É significativa a diferença entre afirmarmos que “60% dos eleitores elegeram o 

candidato Lula” e “que três em cada cinco eleitores brasileiros votaram em ‘Lula’”. Enquanto 

no primeiro caso temos uma “categoria discreta e neutra” da percentagem, no segundo, nos 

aproximamos do humano e ainda que a mesma informação seja exposta, temos outra percepção 

e “quase imaginamos estes eleitores em sua humanidade efetiva votando, talvez discutindo uns 

com os outros”. Ou seja, “percebemo-los então como seres humanos, e não mais como um 

número em uma estatística” (idem ibidem, pp. 209-210). Assim, pretendemos que, em nossa 

análise de aspectos relacionados aos religiosos “sodomitas” e suas relações vivenciadas entre o 

claustro e a rua, o elemento humano se sobreponha à simples quantificação.       

Durante todo o século XVII, o Tribunal do Santo Ofício de Lisboa processou 

aproximadamente oitenta e três membros dos cleros regular e secular devido ao crime de 

sodomia4. Desses, mais de cinquenta eram religiosos e pertenceram às seguintes ordens: São 

Domingos (treze), Carmo (quatorze), São Francisco (onze), São Jerônimo (quatro), Ordem de 

Cristo (três), Santíssima Trindade (três), Eremitas de Santo Agostinho (em torno de quatro). 

Localizamos um processo de religioso da Ordem de São Bento, assim como da Ordem de Nossa 

Senhora das Mercês. Um frade do hábito de São João de Malta foi listado. O clero secular teve 

mais de vinte eclesiásticos arrolados.  

Os dados contidos em sessenta e oito processos, movidos contra religiosos (quarenta e 

dois) e seculares (quinze) e seus parceiros (onze), entre 1610 e 1699, revelam questões 

essenciais, que vão muito além da simples quantificação e que precisam ser problematizadas. 

Exemplo da pluralidade das ordens a que os religiosos pertenceram e a heterogênea localização 

geográfica dos conventos e mosteiros onde viveram, uma vez que residiram em cerca de vinte 

e cinco instituições conventuais, dispersas por diferentes regiões portuguesas, majoritariamente 

                                                 
3 VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios. Catolicismo e rebeldia no Brasil Colonial. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2010, p. 174.  
4 Os cálculos foram feitos a partir do levantamento do número de processos listados no site do Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo (ANTT), em Lisboa: <http://digitarq.arquivos.pt/>. O número de processos referentes aos 

homens da Igreja pode ser ainda maior porque, em alguns, há menção de outros que, até o momento, não foram 

localizados. O processo do frade leigo da ordem de S. Domingos, Jerônimo Cabral, citado no do frei dominicano 

José de Santa Maria, não foi ainda encontrado. A situação se repete quanto aos autos de frei Vicente de Brito, vice-

reitor do Colégio do Carmo de Coimbra, e de frei João Baptista, da ordem da Trindade, que fazem parte de uma 

lista que aparece no de Santa Maria. O processo do frade carmelita Paulo de Aguião, citado no de seu parceiro, o 

também carmelita Romão do Espírito Santo, tampouco foi achado. No mesmo período, ao que parece, o Tribunal 

de Coimbra arrolou oito eclesiásticos e o de Évora, apenas um frade professo de missa e pregador da Ordem de 

Nossa Senhora do Carmo dos calçados da província de Castela.  

http://digitarq.arquivos.pt/
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no mundo urbano, especialmente em Lisboa. Os membros do clero secular também moraram, 

em sua maioria, na cidade lisboeta. 

A documentação revela ainda a imensa liberdade de homens leigos que entravam e 

saíam frequentemente dos espaços claustrais, ao que parece sem licença, e o livre trânsito de 

religiosos, que circulavam entre o convento e a rua, não obstante as disposições tridentinas, na 

Sessão XXV, regularem a disciplina naqueles locais, proibindo que um regular deixasse o 

mosteiro sem a permissão de seu superior (mesmo que para estudar, o religioso tinha que viver 

num convento) e que as regras das ordens não permitissem que os conventuais saíssem sem 

autorização dos superiores. 

Percebe-se também a aparente falta de vocação para obedecer a disciplina imposta aos de 

estado religioso, apesar de as determinações do Concílio de Trento condenarem as profissões 

feitas a contragosto. Ao que parece, no Portugal do século XVII, ainda era uma utopia a meta 

tridentina quanto à escolha de homens, cujas vidas fossem imaculadas para as atividades 

religiosas, já que certas experiências homossexuais foram muito precoces, ora trocadas entre os 

jovens, nos tempos do noviciado, ora entre eles e os frades já professos. Embora as 

determinações tridentinas tenham influenciado a formação e disciplina do clero português, da 

documentação inquisitorial aflora um quadro intricado e multifacetado, que revela, por 

exemplo, que os conventos e os mosteiros nem sempre foram recantos de vocações voluntárias, 

já que ingressar naqueles espaços “podia ser o resultado de pressões familiares e de estratégias 

patrimoniais”5, e não envolvia necessariamente um grande desejo por uma “vida abnegada, de 

oração e retiro do mundo”6. Na segunda metade do século XVII, ainda havia religiosos com 

dificuldades de apreender os preceitos católicos. Processado por sodomia e, mais tarde, por 

solicitação, o franciscano Agostinho de São João7, em 1660, aos 41 anos, sabia a doutrina cristã, 

mas não os mandamentos da Igreja, o que sugere que, apesar da cooperação entre a Igreja e o 

Estado lusos para disciplinar o clero, alguns costumes mantiveram-se recalcitrantes e o corpo 

clerical ainda era deficiente moral e doutrinariamente.   

Para Goffman (1974, p. 16), uma das características principais de uma instituição total 

relacionava-se ao seu “fechamento”, que pode ser materializado pela arquitetura, simbolizada 

pelas “portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, água, florestas ou pântanos”. 

                                                 
5 BRAGA, Isabel M. R. M. Drumond. Conventos femininos e religiosidade subvertida: Évora, séculos XVII e 

XVIII. In HERMANN, Jacqueline; MARTINS, William de Souza (orgs.). Poderes do Sagrado. Europa católica, 

América ibérica, África e Oriente portugueses (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Multifoco, 2016, p. 139. 
6 Idem. 
7 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, Processo 7818. Daqui em diante: ANTT, IL, Proc. 
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Assim, para o autor, uma das instituições desse tipo seriam “os estabelecimentos destinados a 

servir de refúgio do mundo, embora muitas vezes sirvam também como locais de instrução para 

os religiosos” (idem, p. 17), a exemplo das abadias, dos mosteiros, conventos e outros 

ambientes claustrais. Mas até que ponto esse “fechamento” foi concretizado em certos recintos 

claustrais masculinos em Portugal, no século XVII? 

No caso dos conventos femininos, Isabel dos Guimarães Sá8 afirma que, desde o século 

XVI, antes mesmo de Trento, havia a intenção “de criar espaços conventuais visualmente 

estanques”. A autora ressalta a proibição de que as lavadeiras estendessem roupas próximo ao 

Convento da Madre de Deus e que casas construídas junto das cercas dos prédios conventuais 

tivessem janelas com altura suficiente para que se visse o que se passava no interior daqueles 

locais. O Alvará de D. Manuel, de 10 de dezembro de 1500, referente ao Mosteiro de Jesus de 

Setúbal, buscava resguardar da visão exterior o que se passava nos claustros, proibindo que 

houvesse construções em frente ao convento e sua cerca. As freiras deveriam ter uma visão da 

vida na rua, mas “sempre sem serem vistas e identificadas pelos transeuntes”. A bibliografia 

internacional, segundo a autora, assinala que foi a partir de Trento que a clausura feminina se 

tornou obrigatória, o que causou protestos, não raro violentos, das freiras. Contudo, em 

Portugal, a determinação parece ter sido anterior ao concílio, “se tivermos em mente apenas as 

regras e constituições dos conventos” (idem). 

Quanto à clausura nos conventos e mosteiros masculinos, as determinações do Livro das 

Constituições do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra9 proibiam a saída de priores e cônegos 

regrantes, permitindo que se retirassem somente em quatro momentos especiais: se recebessem 

ordens de seu superior; quando da reforma ou visita a alguma casa da ordem; se convocados 

pelo rei ou príncipe; se enviados para outro convento, em casos imprescindíveis. Havia outras 

situações nas quais lhes eram permitido sair, todas de extrema necessidade, e a permissão para 

visitar os parentes era restrita e a licença devia ser “ligeira”. Em todas as circunstâncias, eles 

deveriam sair ao menos em dupla, recomendação que nem sempre resultava na ausência de atos 

pecaminosos.  

                                                 
8 SÁ, Isabel dos Guimarães. Os espaços de reclusão e a vida nas margens. In MATTOSO, José (Dir.); 

MONTEIRO, Nuno Gonçalo (Coord.). História da Vida Privada em Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2011, 

p. 282. 
9 Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Livro das Constituições. Coimbra: Mosteiro de Santa Cruz, 1532 

(1578?). Ordinario dos Canonicos Regulares da Ordem do bem aventurado nosso padre S. Augustinho, da 

congregação de sancta Cruz de Coimbra. Foi ympreso em Lixboa no mosteiro de Sam Vicente de fora per Joam 

Fernandez ympressor de libros. Anno de 1579. 
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Certas constituições diocesanas portuguesas, ainda que anteriores ao concílio tridentino, 

já estabeleciam a clausura aos religiosos. Foi o caso das Constituições Sinodais do Bispado do 

Porto10, ordenadas pelo bispo D. Balthasar Limpo, datadas de 1541, que têm quase trezentas 

páginas e trinta e oito títulos. O número XIV estabeleceu regras que disciplinavam a vida e a 

honestidade dos monges, dos cônegos regrantes e das freiras. Determinou que se construíssem 

portarias nos mosteiros, cujos porteiros manteriam a porta fechada, abrindo-a apenas “quando 

lhe ma’dare’ e for necessario”11. Em caso de desobediência, as constituições previam penas 

pecuniárias. As resoluções explicitavam que tanto os monges quanto os cônegos regrantes eram 

obrigados à clausura e não era permitido saírem sem licença (somente em casos de extrema 

necessidade) de seus superiores. Caso contrário, eles estariam sujeitos à prisão e à pena 

pecuniária. Não há nenhuma menção e muito menos proibição quanto à entrada de homens 

leigos naqueles locais, cuja visitação de mulheres era vedada, com exceção das de qualidade, 

se acompanhadas. Os transgressores poderiam ser condenados ao tronco e a pagar certa quantia. 

Às freiras que saíssem de seus mosteiros era prevista a excomunhão. 

Após o início do concílio tridentino, D. João Soares de Albergaria, bispo de Coimbra e 

confessor de D. João III, convocou um sínodo, que foi realizado na Sé conimbricense em 15 de 

abril de 1548. As Constituições Sinodais do Bispado de Coimbra, dele resultantes, com mais 

de duzentas páginas e trinta e nove títulos, no décimo quarto, embora não se tenha referido aos 

monges, tratou da vida e da honestidade dos cônegos regrantes e freiras, e sua segunda 

constituição atentou para as clausuras e para a disciplina nos mosteiros.  

Ainda que a Sessão XXV, capítulo IV, do Concílio de Trento12, claramente decretasse a 

proibição dos regulares deixarem seus conventos sem licença de seu superior – fosse para 

pregar, ensinar ou para realizar alguma obra pia – e que durante e depois das discussões 

tridentinas, outros sínodos tenham sido convocados em Portugal e que deles tenham resultado 

constituições, nem todas elas buscaram disciplinar os religiosos. E tampouco regularizaram a 

                                                 
10 As Constituições e Estatutos do Bispado da Guarda, impressas em Salamanca em 12 de setembro de 1500, as 

Constituições do Bispado de Évora (22 de outubro de 1534), e as Constituições do Arcebispado de Lisboa (22 de 

março de 1537), anteriores, portanto, ao concílio tridentino, não tratam de monges e nem de clausura nos mosteiros 

e conventos, embora já determinassem que os clérigos tivessem conduta condizente ao seu estado. 
11 Constituições Sinodaes do Bispado do Porto ordnadas pelo muito Reuere’do e magnífico Sor’ do’ Baltasar lipo 

bispo do dicto bpado:1541, fol.61. 
12REYCEND, João Baptista. O Sacrosanto, e Ecumenico Concilio de Trento Em Latim, e Portuguez. Tomo II. 

Lisboa: Na Officina Patriarc. de Francisco Luiz Ameno, 1781, p. 365. 
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clausura nos mosteiros e conventos, embora membros do clero regular tenham participado das 

reuniões e as determinações tridentinas fossem lembradas nos documentos13.  

No final do século XVI, muito mais afinadas com as regras tridentinas, a que sempre se 

reportam, as Constituições Sinodais do Bispado de Coimbra (28 de novembro de 1591), 

resultantes do sínodo convocado pelo bispo D. Afonso de Castelo Branco, têm mais de 

quatrocentas e cinquenta páginas e quarenta e dois títulos, cujas detalhadas determinações 

levantam questões muito relevantes quanto às relações entre religiosos/clérigos e religiosas, 

entre religiosos e leigas e entre religiosas e mulheres seculares.  

O título XVII (Dos Clerigos que tem molheres em sua casa: & dos amancebados), na 

quarta constituição, coibia que os clérigos frequentassem os mosteiros de freiras, já que era 

sabido que eles e os religiosos visitavam tais espaços regularmente e sem “razão justa”. Às 

religiosas, especialmente às abadessas, prioresas e regedoras, era proibido que falassem e que 

consentissem que as religiosas se comunicassem frequentemente “com pessoas de fora, Frades 

& Clerigos, nem seculares, que na casa não teuerem algum cargo, por razão do qual o deuão 

fazer, ainda que os religiosos sejão de sua ordem”14. As insubordinadas poderiam ter seus 

ofícios suspensos pelo tempo que seus superiores determinassem. As visitas dos eclesiásticos 

eram passíveis de suspensão do ofício (depois de duas ou três admoestações), multa e, caso não 

pudessem pagá-la, ficariam no aljube por dois meses sem remissão. 

É, contudo, notável a ausência de proibições quanto à entrada de homens leigos (que 

também eram proibidos de visitar os claustros femininos) nos mosteiros masculinos, fato 

corriqueiro muito bem documentado nos processos dos religiosos. Entretanto, nem mesmo o 

Concílio de Trento se ocupou da questão. A Sessão XXV, capítulo IV, tratou da proibição da 

saída de religiosos dos mosteiros, mas silenciou quanto às idas de leigos àqueles lugares. No 

que tange à clausura feminina, o capítulo V da mesma sessão – bem maior e mais detalhado 

que o IV – que alude à Constituição do Papa Bonifácio VIII, renovada pelo concílio, mandava 

que todos os bispos reiterassem o enclausuramento das religiosas, invocando até mesmo o braço 

                                                 
13 Exemplos das seguintes: Constituições do Arcebispado de Lisboa assi as antigas como as extravagantes 

primeyras & segundas, impressas em 1588, por ordem de D. Miguel de Castro, arcebispo de Lisboa. De todo 

modo, as Constituições Synodaes do Bispado de Leiria, impressas em Coimbra em 1601, a mando do bispo D. 

Pedro de Castilho, no Título XIV, Constituição XIV, proibiram a entrada de clérigos nos mosteiros de freiras. 

Mesma proibição, que se estendeu aos leigos, consta no Título III, Constituição VIII, das Constitvicões Synodais 

do Bispado de Portalegre, impressas em 1632 por ordem do bispo D. frei Lopo de Sequeira. As Primeiras 

Constitvcões Sinodaes do Bispado d’Elvas, publicadas em 1635, por diretriz do bispo D. Sebastião de Matos de 

Noronha, silenciaram sobre essas questões. 
14 Constitvições Synodaes do Bispado de Coimbra. Título XVII, Constituição IIII, Que os Clerigos não frequentem 

Mosteyros de Freyras. Coimbra: per Antonio de Mariz Impressor da Vniuersidade, 1591. 
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secular. As mulheres, depois de professas, não poderiam sair, “ainda que por breve tempo, 

qualquer que [fosse] o pretexto”15, exceto se houvesse uma causa legítima, que estaria sob 

aprovação do bispo.  

As medidas tridentinas estabelecidas para as religiosas e para os religiosos parecem ser 

diferenciadas em certos aspectos. Ainda que a ambos seja estabelecida a clausura, parece que 

havia uma maior preocupação em evitar que as mulheres interagissem com o universo exterior, 

uma vez que a ninguém, “de qualquer genero, condição, sexo, ou idade”16 era lícito que lá 

entrasse sem licença, por escrito, do bispo ou do superior religioso. Tal proibição não existe de 

maneira tão contundente para os homens.  

As determinações das constituições conimbricenses (1591) eram muito claras quanto à 

portaria dos mosteiros masculinos (Título XVIII), que deveriam ter porteiro contínuo, cujas 

portas estariam sempre fechadas, sendo abertas somente quando fosse necessário, guardando a 

clausura que por direito e regras os monges deveriam ter. Tanto eles quanto os cônegos 

regrantes sob a jurisdição do bispo tinham que estar sempre em seus mosteiros e clausuras, sem 

deixá-los sem licença de seus superiores e de quem lhes pudesse dar. O mesmo Título XVIII 

proibia a entrada de mulheres, ainda que nobre ou ilustre, nos mosteiros masculinos. Às 

abadessas, prioresas e freiras era ordenada a clausura perpétua e só poderiam sair em casos 

permitidos pelo Concílio de Trento e pela Constituição do Papa Pio V, salvo se houvesse 

dispensa apostólica. Caso desobedecessem, poderiam ser excomungadas. Era expressamente 

proibida a entrada de mulheres leigas naqueles espaços, com exceção das criadas (do mosteiro 

e das religiosas), que deveriam, como suas amas, seguir a clausura, já que não poderiam sair 

“mais delle para tornarem a entrar”17. Tal especificação não existe quanto aos criados – dos 

religiosos e dos mosteiros masculinos – que não parecem obrigados à clausura, e o documento 

não proibiu que homens leigos adentrassem aqueles locais. Ou seja, as medidas, além de 

intentarem impedir que mulheres entrassem nos espaços claustrais masculinos, parecem muito 

mais preocupadas em disciplinar e enclausurar as mulheres – freiras e leigas – sem, contudo, 

restringirem a circulação de homens leigos nos locais masculinos.  

Assim, quando comparamos as determinações às religiosas e aos religiosos, tem-se a 

nítida impressão de que havia uma maior intenção de controlar especialmente as mulheres, 

religiosas ou não. Aquelas normas foram elaboradas por homens, em tese celibatários, imersos 

                                                 
15 REYCEND, João Baptista. O Sacrosanto, e Ecumenico Concilio de Trento..., op. cit., p. 369. 
16 Idem. 
17 Constitvições Synodaes do Bispado de Coimbra..., op. cit. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

426 

 

 

numa atmosfera misógina. Novamente nos valemos das constituições conimbricenses (1591), 

que estabeleciam que uma religiosa (“mayormente moça”) não deveria falar com pessoa 

nenhuma – secular e regular – de fora do mosteiro, sem que tivesse consigo uma religiosa anciã, 

a chamada “escuyta” ou “gradeyra”, ou na presença da abadessa ou prioresa, que, se não 

acatasse as medidas, seria primeiramente repreendida, admoestada e penitenciada, e poderia ser 

suspensa. Se reincidente pela terceira vez, ela corria o risco de ser privada de seu cargo. Tais 

diretrizes, tão incisivas, enfatizamos, não parecem existir para os religiosos.  

As mesmas constituições conimbricenses reprovavam que homens – leigos e religiosos – 

salvo o confessor, médico, sangrador, ou algum oficial de obras e os responsáveis pelos 

mantimentos – transitassem nos conventos de freiras. Uma vez que essas entradas eram 

contínuas e necessárias, eles não precisavam sempre de licença por escrito. Exceto em tal 

circunstância, as outras seriam realizadas apenas com licença do bispo ou do superior regular. 

Remetendo-se ao concílio tridentino, o documento enfatiza diversas vezes a clausura nos 

mosteiros de sua jurisdição (onde tivesse sido perdida, que se resgatasse e que se mantivesse 

onde já existia). As determinações quanto à clausura se estendiam aos mosteiros que não 

estavam sob a jurisdição episcopal, já que, como delegados da Sé Apostólica, os bispos 

poderiam proceder contra as abadessas e prioresas desobedientes.  

O impedimento de visitas de clérigos aos conventos e mosteiros de freiras aparece 

também nas regras de certas ordens religiosas, a exemplo da Regra Bulada18 de Francisco de 

Assis (1222-1223). Os comentadores da regra, os frades menores Aldir Crocoli e Luiz Carlos 

Susin, afirmam que a medida “é uma adequação às normas do Direito comum então vigente, 

segundo as quais apenas as pessoas autorizadas pela Sé Apostólica podiam prestar assistência 

às irmãs reclusas em mosteiros”19, a exemplo dos orientadores espirituais e daqueles que 

poderiam zelar pela saúde das enclausuradas. Assim, a medida buscava resguardar tanto as 

reclusas quanto os capelães de eventuais “escândalos”. Entretanto, ambos questionam se a 

mentalidade preconceituosa quanto às mulheres, que levou a Igreja a “forçar a reclusão das 

beguinas”, “não estaria subjacente à legislação eclesial de então” (idem, p. 204).  

                                                 
18 A chamada Regra Bulada é a que foi aprovada, com bula, pelo papa Honório III, em 29 de novembro de 1223. 

A Regra não Bulada é chamada atualmente de “Protorregra” e refere-se à Regra aprovada em 1221. CROCOLI, 

Aldir (OFMCap); SUSIN, Luiz Carlos (OFMCap) (apresentação e comentários). A Regra de São Francisco de 

Assis. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, pp. 24 e 29. 
19 Idem, p. 203.  
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Vale ressaltar que o verbete clausura tem um sentido interessante no dicionário do padre 

Raphael Bluteau (1728), para quem a clausura conventual “era carcere Religioso”20. No 

entanto, o dicionarista não mencionou a clausura dos religiosos, referindo-se apenas à das 

religiosas (virginum sacrarum claustra, or um), que, segundo afirma, estavam “obrigadas por 

vóto a guardar clausura perpetua” (Sacræ virginis voto adstringuntur intra claustra monasteris 

se perpetuò continendi)21. Por que o silêncio quanto à clausura masculina? Tal ausência 

certamente não é aleatória. Como já exposto, uma primeira ideia que se tem quando da análise 

das normas tridentinas e de certas constituições diocesanas portuguesas é a de que a mulher – 

tanto a religiosa quanto a criada leiga – precisava ser disciplinada, apartada do mundo exterior. 

Apesar das disposições que coibiam a saída dos religiosos, as medidas disciplinares parecem 

muito mais incisivas para as mulheres (mesmo para as que não eram religiosas). As 

Constituições Synodaes do Bispado de Leiria (1601), no título XI, obrigavam os religiosos a 

deixarem seus mosteiros e participarem das procissões públicas, a exemplo da do Corpo de 

Deus – ocasião em que alguns religiosos aproveitavam para concretizar suas relações proibidas. 

Mas a mesma imposição não parece ter sido dada às religiosas. 

Outro aspecto silenciado nas constituições diocesanas portuguesas aqui examinadas se 

refere às cartas escritas e recebidas pelos religiosos. As supracitadas constituições 

conimbricenses (1591) determinavam que tanto as abadessas quanto as prioresas tinham que 

ter grande diligência quanto à circulação de correspondências, redigidas e recebidas pelas 

religiosas. Não poderia ser dada licença para que escrevessem muitas vezes para fora, salvo a 

seus pais e parentes no segundo grau. Não lhes era permitido sequer receber muitas cartas de 

uma única pessoa e as missivas deveriam ser rasgadas sem que lhas mostrassem, sob o risco de 

serem penalizadas severamente se fizessem o contrário. 

Tais observações não foram prescritas para os religiosos e a documentação inquisitorial 

mostra que cartas circularam nos espaços claustrais masculinos, a exemplo das missivas 

trocadas entre o sacerdote e pregador Mathias de Mattos, 40 anos, religioso professo da Ordem 

de São Jerônimo, e o corista Francisco da Ilha da Madeira, moradores no Convento de Belém, 

em Lisboa, listados em 1690. A correspondência facilitou os encontros dos dois religiosos, que, 

com esta “confiança, e comunicação, que duraria hum’ anno pouco mais, ou menos facilitada 

                                                 
20 BLUTEAU, Raphael. BLUTEAU, Raphael.  Vocabulario Portuguez e Latino. Coimbra, 1712-1728. Disponível 

em<http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/1/convento>. Acesso em: 16 de jul. de 2017. Verbete: convento. 
21 Idem. Disponível em< http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/1/clausura> Acesso em: 16 de jul. de 2017. 

Verbete: clausura. 
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tambem plas cartas de amores, que o dito corista lhe escrevia e por alguas respostas que elle 

declarante lhe dava”22.  

Muito mais significativos foram os recados mandados por homens através de moços e 

recebidos pelos religiosos, a exemplo do que se passou com João Pereira, religioso professo da 

Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, morador no Convento de Nossa Senhora da Graça, 

em Lisboa. O agostiniano foi arrolado pela Inquisição entre as décadas de 1640 e 1650. 

Confessou ter recebido de Gaspar de Carvalho, um recado, cujo teor não foi revelado, mandado 

através de um moço que vivia na casa de Carvalho, com quem se relacionou sexualmente dentro 

do convento. O rapaz seria um amante de Gaspar de Carvalho? Mais adiante, Pereira disse que, 

no Natal, um alfaiate, de quem não sabia o nome, por indicação de certa pessoa, “pera effeito 

de co’meter o peccado de molicies”23, esteve no convento, onde mantiveram contatos sexuais, 

mas não teriam consumado a sodomia.  

As confissões de João Pereira apontam questões significativas. Por um lado, mostram a 

constante entrada e saída de rapazes leigos, aparentemente sem licença, daqueles espaços, fato 

que parece impossível que passasse despercebido dos superiores do convento. Por outro, 

desvelam não somente a complacente circulação de recados, mas dão a entender que tal 

comunicação podia resultar em encontros no interior do convento, o que demonstra uma intensa 

relação entre os mundos exterior e interior, entre o público e o privado, entre o profano e o 

sagrado. Outro ponto que não pode ser desconsiderado é o encontro homoerótico ter ocorrido 

no dia de Natal, importante data para os católicos, em especial para os religiosos, quando, 

talvez, devessem estar em oração e celebração. 

As procissões poderiam ser excelentes oportunidades para práticas “nefandas”. André 

Ribeiro, 23 anos, disse, em 1645, que no dia da procissão do Corpo de Deus da Anunciada, foi 

à casa do padre Manoel Álvares. Ao subir, encontrou o supracitado frei João Pereira, então 

morador no Colégio de Santo Antão de Lisboa, e outro frei, seu companheiro. Enquanto Álvares 

desceu com o outro frei, ele e Pereira cometeram molícies e o religioso lhe disse “q no dia 

seguinte lhe fosse falar acaza do ditto seu pai”24, onde pecaram.  

                                                 
22 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, Caderno do Nefando, nº 14. Disponível 

em: <http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4464257> Acesso em 24 de set. de 2016. MOTT, Luiz. Meu menino 

lindo: cartas de amor de um frade sodomita, Lisboa (1690). In Revista Entretextos, nº.4, dezembro de 2000.  
23 ANTT, IL, Proc. 982.  
24 Idem. 
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Mais tarde, sabendo que Pereira estava em Nossa Senhora da Penha de França, Ribeiro 

foi ao convento, onde tiveram contatos sexuais sobre a cama do frade, que não conseguiu 

consumar a sodomia, contrariando os três cânones da virilidade: “erguer, entrar, molhar”25. 

Nove meses depois, no Rocio, André encontrou-se com o frei – que “lhe mandou por hua’ vez 

hu’ queiio, e hum vidro de doce” – que “disse a elle confitente que estava em caza do dito seu 

pai, e que ofosse ver, e no dia seguinte foi elle confitente a ditta caza”26, onde o frei novamente 

não teve êxito na relação. Pereira circulava livremente entre os conventos e a rua, entre os 

espaços privado e público, indo à casa de seu pai e de amigos eclesiásticos, locais onde 

concretizava atos sexuais proibidos.  

O mesmo religioso confessou que, no mesmo Mosteiro de Nossa Senhora de Penha de 

França, manteve relações com um soldado, natural do Porto, que viera da Catalunha, e de quem 

não sabia o nome. O rapaz, que partiu dias depois para as fronteiras, tinha 18 anos, e bateu à 

porta do mosteiro para pedir esmola. Estava mal vestido e pediu uns sapatos e o frade, em troca 

de sexo, cometido na cela, disse que lhe daria os sapatos e dinheiro. Pereira lembrou-se ainda 

de uns napolitanos, que tinham vindo de Castela, e que foram várias vezes à portaria do mosteiro 

pedir esmola e “elle Confitente Leuou a quatro ou cinco cada hu’ per si em uarias uezes a hua’ 

Caza escura do ditto Mosteiro, e fazendolhe decer as calsas”27, foi ativo no ato sexual. As 

confissões do frade mostram que tanto a saída dos religiosos quanto a entrada de estranhos 

naqueles espaços acontecia com certa frequência e que elas não parecem suscitar surpresa nos 

inquisidores.  

Arrolado nos anos de 1630, o dominicano João de Sousa, além da grande fama de 

sodomita, tinha livre trânsito entre seu convento e a rua, já que também visitava frequentemente 

a casa de seu pai, andava pelo Rocio, e, ao ser procurado pela Inquisição, o porteiro do convento 

disse que estava “folgando em alguma quinta”28.  

Além de sexo, o que André Ribeiro, o amante de frei João Pereira, ia fazer nos conventos? 

Tinha licença para lá entrar? O que pensar da vigilância conventual? E quanto aos porteiros dos 

mosteiros, que pareciam abrir facilmente as portas daqueles locais apesar das proibições? A 

documentação inquisitorial não esclarece muito, mas conjecturamos que “a liberdade na 

                                                 
25 DARMON, Pierre. O tribunal da impotência. Virilidade e fracassos conjugais na antiga França. São Paulo: Paz 

e Terra, 1988, p. 29. 
26 ANTT, IL, Proc. 982. 
27 Idem. 
28 ANTT, IL, Proc. 5423.  
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utilização do espaço conventual contribuiu muitíssimo para afirmar [...] afinidades, que não se 

baseavam na fé católica, muito menos na disciplina religiosa”29.  

As festas eram ocasiões perfeitas para que frades, valendo-se desses momentos de 

liberdade, consumassem seus desejos reprovados. Antes de tornar-se o beneditino Pedro da 

Costa, Pantaleão da Costa, conhecido como o “menino puto”, segundo um de seus amantes, foi, 

acompanhando frades carmelitas, a uma festa, de onde teria desaparecido com um músico do 

Carmo, só retornando na manhã seguinte:  

E em Sto Antonio do Tojal havera anno e meio em huas’ festas avendo la mta 

gente e musicos do Carmo, e camas bastantes e boas, e ficando duas ou tres 

de vazio o ditto Pantalião da Costa que tinha ido com os frades dezappareceo 

aquella noite com o ditto musico, e foi dormir la fora ao Campo com elle, e 

não vierão senão pella manham, e de que ouve grande escandalo, e tãobem no 

Carmo e no mosteiro da Trindade, o ditto Pantalião se metteo vezes, e la estava 

dias seg.do se murmuravao30. 

 

 Da declaração emerge não apenas o livre trânsito de Pantaleão pelos mosteiros e 

conventos, onde ficava hospedado por dias, embora não fosse ainda um religioso. Ela mostra 

também certa autonomia dos conventuais, já que o músico carmelita aproveitou o instante de 

liberdade para passar a noite fora com o amante. 

Nem mesmo as prisões conventuais parecem ter sido locais isolados. O caso do padre 

Vicente de São Bento, que tinha o hábito de Cristo, explicita as limitações da clausura total tão 

almejada, já que andava solto “em razão da pouca clausura q’ o Convento tem a respeito das 

obras e estar por alguas’ partes quasi aberto”31. Esta era uma situação específica, já que o 

convento passava por problemas financeiros e estava em obras. Mas o que ocorria nos demais 

espaços claustrais? O controle das entradas e saídas dos frades e dos leigos não parece ter sido 

efetivo. A arquitetura daqueles institutos permitiria saídas rápidas sem que fossem notadas?  

Embora se refira aos espaços claustrais femininos – vale a pena ressaltar que apesar da 

nítida intenção de disciplinar especialmente as mulheres, elas também transgrediram, e muito 

– Isabel Braga afirmou que, em 1683, durante uma visita ao Mosteiro de São Bento, de Cástris, 

o visitador concluiu que havia “umas janelas muito devassadas para fora do mosteiro [...] e se 

podem abrir a toda a hora” e ordenavam que as madres “dentro em dois meses mandem por 

rotas ou gelosias nas dittas janelas e nas que já as têm lhes botem umas travessas de sorte que 

                                                 
29 SANTOS, Georgina Silva dos. Isabel da Trindade: o criptojudaísmo nos conventos portugueses seiscentistas. In 

NEVES, Guilherme Pereira das; SANTOS, Georgina Silva dos; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Retratos do Império. 

Trajetórias Individuais no mundo português nos séculos XVI a XIX. Niterói; Rio de Janeiro: EdUFF, 2006, p. 333. 
30 ANTT, IL, Proc. 3315. 
31 ANTT, IL, Proc. 1447. 
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não possam correr”. Se essa preocupação levou Braga a concluir que a arquitetura era utilizada, 

pelas autoridades religiosas, “para facilitar a guarda da pureza e morigerar a vida conventual”32, 

podemos pressupor que os religiosos utilizavam tais brechas a seu favor, isto é, para realizar 

suas preferências sexuais proibidas.  

Assim, embora as normas buscassem controlar especialmente as mulheres – vale lembrar 

que além das regras religiosas, havia obras que objetivavam disciplinar as freiras e moldar “a 

espiritualidade de todos os que viviam ou não em espaços conventuais” – “os desvios às normas 

e os desrespeitos das regras eram uma constante atestada pela repetição das recomendações e 

das proibições”, elementos que indicam claramente a “persistência das infrações”33. Questão 

que, como se depreende da análise dos processos inquisitoriais, caracterizou também os 

universos conventuais masculinos. Desse modo, apesar dos dispositivos de controle que 

visavam o disciplinamento daquele grupo social, suas atitudes sugerem que teceram uma “rede 

de antidisciplina”34. Ou seja, a despeito do programa de reformas do Concílio de Trento, 

centrado, dentre outros aspectos, na reforma do clero35, os religiosos (assim como as religiosas), 

resistiram, e, como vimos, seus “comportamentos, modos de pensar e práticas, nem sempre 

convencionais, desvelam sujeitos históricos [...] capazes de traçar os seus próprios destinos”36. 

                                                 
32 BRAGA, Isabel M. R. M. Drumond. Conventos femininos..., op. cit., pp. 147-148. 
33 Idem, p. 142.  
34 CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano. 1. Artes de Fazer. Petrópolis/RJ: Vozes, 1994, p. 17. 
35 PAIVA, José Pedro. A recepção e a aplicação do Concílio de Trento em Portugal: novos problemas, novas 

perspectivas. In BARBOSA, David Sampaio; GOUVEIA, António Camões; PAIVA, José Pedro (coords.). O 

Concílio de Trento em Portugal e nas suas Conquistas. Lisboa: UCP/CEHR, 2014. 
36 ARAS, Lina Brandão de; SARDENBERG, Cecilia M. B.; VANIN, Iole M. (orgs.). Introdução. In Fazendo 

Gênero na Historiografia Baiana. Salvador: NEIM/UFBA, 2001, 2001, p. 11. 
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ESTUDO COMPARADO ENTRE AS TRAJETÓRIAS DAS 

TRANSIÇÕES POLÍTICAS DE PORTUGAL, ESPANHA E BRASIL 

 

Aimée Schneider Duarte* 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A transição de regimes autoritários para democráticos é condicionada pelas 

circunstâncias históricas e particularidades de cada país. Contudo, a despeito de serem 

observadas variações na análise de casos específicos, devido a diferentes ordens de intensidade 

e profundidade, é possível elaborar uma experiência comparativa sobre a mudança política 

tendo por base a relação de cada sociedade com o ente estatal. Sob esse prisma, as 

determinações sociais dependem dos atores nela envolvidos, não se podendo entender um 

arranjo político-social sem considerar a sua conjuntura no tempo e no espaço.  

A partir de um olhar global, profundas transformações ocorreram ao longo dos anos de 

1970 e 1980, com diversos regimes autoritários, instalados há tempos, dando sinais definitivos 

de crise e esgotamento. Como no efeito dominó de peças caindo em cascata, uma série de 

acontecimentos desencadeou outros. Neste sentido, sendo a globalização – entendida, conforme 

os ensinamentos de Anthony Giddens, como “a intensificação das relações sociais em escala 

mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são 

modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa”1– uma das 

consequências da sociedade moderna, os ecos da falência de tais regimes se fizeram sentir 

dentro desta nova dinâmica. 

Dando início àquilo que Huntington chamou de terceira onda de democratização, a 

questão constituinte emergiu como forma de fundar um novo sistema político após o 

encerramento de longas ditaduras, inclusive na península ibérica.2 A vivência constitucional 

espanhola e portuguesa oferece caminhos e possibilidades que geraram avanços democráticos 

e populares nos rumos dos países que optaram posteriormente por convocar uma Assembleia 

Constituinte. Os exemplos de transição política destes países, assim como as Constituições 

                                                 
* Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. 

Pesquisadora júnior do INCT – Proprietas: História Social das Propriedades e Direitos de Acesso. E-mail: 

schneider_aimee@hotmail.com 
1
GIDDENS, Anthony. As consequências da Modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Ed. UNESP, 1991, 

p. 60. 
2
HUNTINGTON, Samuel. A terceira onda: a democratização no final do século XX. São Paulo: Ática, 1994. 
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resultantes, viriam a servir de inspiração para a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) 

brasileira de 1987-88. 

Estudos sobre os processos de transição do autoritarismo para a democracia demonstram 

que a realização de uma ANC foi uma estratégia utilizada em apenas alguns casos, tais como 

em Portugal, na Espanha e no Brasil. Com o retorno à democracia, tais países procuraram 

reconstruir suas constituições, de modo a expandir os direitos básicos, vindo, assim, a 

experimentar uma onda de reformas constitucionais que culminou nos textos promulgados em 

1976, 1978 e 1988, respectivamente. Estes novos diplomas incorporaram ideias comprometidas 

com os direitos sociais e individuais, corroborando a noção de que os processos constituintes 

democráticos estabeleceram novas bases de fortalecimento popular e processando o passado a 

fim de ascender a um novo patamar na emancipação social. 

Com o objetivo de se pensar os primeiros passos rumo à institucionalidade democrática 

e à constitucionalização dos direitos sociais, pretende-se analisar de que forma países distintos 

e em momentos tão singulares compartilham pontos de contato tão profundos. As trajetórias 

portuguesa e espanhola foram evocadas diretamente nas manifestações dos parlamentares e das 

entidades manifestantes na ANC brasileira de 1987-88. 

A importância da investigação proposta emana da necessidade de se conhecer os efeitos 

do modelo político democrático, incorporado ao ordenamento jurídico pátrio de modo a refletir 

a mudança da mentalidade coletiva, e o escrutínio acerca de mudanças desta ordem justifica o 

enfoque sobre os processos constituintes de Portugal e Espanha. Destaca-se, ainda, a clara 

relevância de se estudar períodos histórico-sociais tão marcantes, sobretudo em virtude dos 30 

anos da Constituinte, em 2017, e da própria Constituição Brasileira, em 2018. A redução da 

distância entre o texto constitucional e as práticas cotidianas fomenta o amadurecimento das 

experiências e de novas iniciativas rumo ao fortalecimento da identidade do povo brasileiro – 

e, indubitavelmente, do desenvolvimento humano. 

 

 

REDEMOCRATIZAÇÕES 

Após várias décadas de regime autoritário, não fazia sentido restabelecer as 

constituições das eras pré-salazarista (Portugal), pré-franquista (Espanha) e pré-ditadura 

brasileira. Impunha-se estabelecer, em todos esses cenários, princípios constitucionais mais 

adequados aos novos tempos e fundados na soberania popular, por meio da convocação de uma 

ANC. 
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No caso brasileiro, em meados da década de 1970, o então general-presidente da 

ditadura, Ernesto Geisel (1974-1979), iniciou o projeto de transição lenta, gradual e segura 

para a redemocratização política ao qual seu sucessor, o general-presidente João Figueiredo 

(1979-1985), deu continuidade. Gradativamente, exilados começaram a retornar ao país, sendo 

conclamados, inclusive, pelas músicas da época: Elis Regina pedia a volta do irmão do 

cartunista Henfil, Simone cantava “Tô voltando” e Chico Buarque anunciava que “vai passar”. 

Na esteira destas medidas, uma campanha nacional pró-Constituinte foi então desencadeada. 

Os militares voltaram aos quartéis, clamando à sociedade pelo esquecimento – em 

alguns casos, de forma extremamente literal: Denise Rollemberg destaca que, ao deixar o 

palácio, Figueiredo proferiu ordem no sentido de “Que me esqueçam!”.3E este foi um projeto 

que a política oficial procurou fazer. Não se trata de afirmar que há memórias autênticas ou 

mentirosas, mas enfoques e olhares distintos. E, se a legitimidade é, conforme sustenta Hannah 

Arendt, um apelo ao passado, é necessário lembrar que este não é algo inerte, pronto e acabado.4 

Não há na memória um vazio absoluto da presença social, ou seja, ela não existe na forma pura, 

muito menos única: seu caráter plural traz disputas pelo sentido do passado – ela poderia ser 

vista,a guisa de comparação, como uma Boneca Russa, composta por várias outras bonecas 

dentro de si, na medida em que é diversificada e múltipla. 

Sob esse prisma, Maurice  Halbwachs sustenta que o conjunto de lembranças coletivas 

só pode ser reconstruído a partir das noções e estímulos atuais. À vista disso, fica evidente a 

existência de um ponto de articulação entre os tempos. Halbwachs desenvolve, ainda, a tese de 

que a memória é coletiva, o que não refuta a sua forma individual, apenas reconhece o quanto 

se encontra enraizada nos quadros e malhas de solidariedades múltiplas dentro das quais os 

seres estão engajados: a trama da existência social traduz os parâmetros de uma linguagem.5No 

seio das mesmas questões, Michael Pollakaponta que a memória, sobretudo a coletiva, funciona 

como elemento constituinte da noção de identidade. Pollak afirma que “a memória é um 

fenômeno construído”6, pois falar do passado geralmente leva quem o conta a organizar e 

selecionar os fatos. 

                                                 
3
ROLLEMBERG, Denise. Esquecimento das memórias. In: MARTINS FILHO, João Roberto (org.). O golpe de 

1964 e o regime militar. São Carlos: Ed.UFSCar, 2006, p. 81. 
4
ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Tradução: André Duarte. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 1994, p. 41. 

5
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1999. 

6
POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. In: Estudos Históricos. Rio de janeiro. Vol. 5, n. 10, 1992, p. 

204. 
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Após as eleições indiretas e falecendo o recém-eleito presidente Tancredo Neves, seu 

vice-presidente, José Sarney, assumiu a titularidade da pasta presidencial, encaminhando a 

proposta de convocação de uma ANC. No dia 15 de novembro de 1985, foram eleitos os 

deputados federais e os senadores que, para além do exercício das funções legislativas comuns, 

também compuseram a Constituinte, convocada junto aos senadores eleitos em 1982 e cujos 

mandatos só se encerrariam em 1990.7 A ANC foi instalada em no dia 1º de fevereiro de 1987 

e encerrada em 05 de outubro do ano seguinte, com a promulgação da CRFB/88. 

No contexto de Portugal, a Revolução dos Cravos marcou, por meio do apoio popular, 

o início da transição política sob a tutela dos militares. As eleições para a Assembleia 

Constituinte, realizadas em 25 de abril de 1975, elegeram os deputados que tiveram a função 

de formular uma nova Constituição. Cabe apontar, de imediato, que tal Constituinte “teve 

grande parte de sua existência cercada por um clima político que fazia com que a história 

parecesse tê-la deixado para trás”.8 Isso porque o poder decisório nela concentrado se fazia, na 

prática, ínfimo: em um cenário de ampla nacionalização industrial e vastas expropriações de 

terras para fins de reforma agrária, a arena pré-constitucional já fora erguida sob uma série de 

acordos fundamentais. Dentre eles, destaca-se o acordo feito entre o Movimento das Forças 

Armadas (MFA) e os partidos políticos, posto que tal arranjo conferia, uma vez instaurado o 

novo regime, poderes consideráveis à Assembleia do MFA. 

Como resultante de tais arranjos, tem-se que, durante tal período, o governo foi exercido 

por gabinetes provisórios, formados por membros do MFA e dos partidos políticos. Quando a 

Assembleia completou seus trabalhos, a Constituição foi promulgada pelo presidente Costa 

Gomes, em 25 de abril de 1976. 

A mudança de regime desaguou em uma revolução sociocultural. Redigida em um 

contexto de mobilização e expectativas, a Constituição portuguesa tornou-se um documento 

progressista, notadamente em relação aos direitos sociais. Tal orientação favorável ao progresso 

nesta área é encontrada ao longo de todo o corpo do texto, inclusive nos deveres do Estado. 

                                                 
7Esses senadores foram empossados durante o período da ditadura. Cumpre destacar que a corrente historiográfica 

majoritária entende que o regime militar se encerrou em 1985, com a eleição de um civil para a Presidência da 

República; entretanto, ressalta-se a posição do historiador Daniel Aarão, que associa o fim da ditadura civil-militar 

à revogação do AI-5 e à criação da Lei de Anistia, ambos em 1979. Ver: REIS, Daniel Aarão. “Ditadura e 

sociedade: as reconstruções da memória”. In: ______; RIDENTI, M.; e MOTTA, R. (orgs). O golpe e a ditadura 

militar, 40 anos depois (1964-2004). Bauru: EDUSC, 2004. 
8
MAXWELL, Keneth (1988) “A derrubada do regime e as perspectivas de transição democrática em Portugal” in: 

O'DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Philippe & WHITEHEAD, Laurence (orgs.). Transições do regime 

autoritário (trad. Adail U. Sobral), São Paulo: Vértice/Revista dos Tribunais, 1988, p. 192. 
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Com relação à Espanha, o que vem a ser, neste momento, efetivamente digno de nota é 

que a constituinte de 1977-78 foi marcada pela memória da Guerra Civil, o que fez com que as 

decisões fossem tomadas visando evitar o confronto entre os diferentes grupos políticos. Neste 

teor, o presidente das Cortes Constitucionais, às vésperas de uma sessão deliberativa, alertou 

os constituintes a não esquecerem os erros dos seus antecessores.9 Os envolvidos dedicaram-

se, portanto, através de encontros privados entre um reduzido número de representantes, à busca 

de soluções consensuais prévias às reuniões em plenário: “a partir de 22 de março de 1978 as 

negociações sérias ocorreram privadamente. Os debates abertos, nos comitês ou no plenário do 

Congresso, foram breves, superficiais e evitaram trocas de rancores sempre que possível”.10 

A importância da ênfase em tais procedimentos se sobressai ao se ter em conta que o 

medo também estava presente entre os brasileiros, gravitando não em torno de uma nova guerra 

civil, mas de um novo golpe. Afinal, o país era liderado por José Sarney, um ex-aliado do 

regime ditatorial, e tinha em seu governo figuras fortes, como o ministro do Exército Leônidas 

Pires Gonçalves, e a permanência intocável do Serviço Nacional de Informações (SNI). Era 

natural, portanto, que reuniões prévias se fizessem tão importantes quanto o foram no cenário 

espanhol, de tal modo que o procedimento adotado pelo Presidente da ANC, Deputado 

Constituinte Ulysses Guimarães (PMDB – SP), passou a ser o da promoçãode encontros entre 

os líderes partidários para prévias transações informais. 

Isto posto, e considerando, ainda, como o teor da reocupação do espaço público 

brasileiro ajudava a alimentar a atmosfera dual, de medo e esperança pelo futuro, a ideia de 

uma ANC se tornou um projeto de repactuação social em torno da transição democrática, de 

forma a buscar consensos entre memórias potencialmente conflitantes.  

Respeitadas as particularidades de contextos distintos, pode-se observar como os 

modelos constitucionais previamente abordados influenciaram a elaboração da nova Carta 

Política brasileira. Houve, nos trabalhos da Constituinte, a preocupação de se preservar as ideias 

egressas das Constituições portuguesa e espanhola.  

Sob tal enfoque, a Constituinte foi um instrumento que se mostrou eficaz no contexto 

da península ibérica – e pode ter sido um dos primeiros passos para revolucionar os pilares da 

sociedade brasileira. Mas não se deve ser ingênuo, ou mesmo conivente, e adotar o discurso 

                                                 
9GUNTHER, Richard; SANI, Giacomo; SHABAD, Goldie. Spain after Franco: The makingof a competitiveparty 
system. Berkeley: UniversityofCalifornia Press, 1988, p. 118. 
10

 Idem. 
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que a situa como o instrumento de uma transição perfeitamente harmoniosa. Cada nação 

atribuiu um significado diferente para o processo constitucional. 

A leitura em paralelo dos trajetos de transição para a democracia em Portugal e na 

Espanha mostra como as particularidades de cada país, tanto conjunturais quanto históricas, a 

Revolução dos Cravos em Portugal e a memória da Guerra Civil na Espanha, por exemplo, 

fizeram com que as respectivas Assembleias Constituintes acabassem por ocupar um lugar 

secundário no processo de democratização, o que contrasta com o caso brasileiro. Esta é uma 

das diferenças apontadas pelos parlamentares da ANC de 1987-88, que, não obstante inspirados 

por procederes específicos daqueles processos constituintes, identificaram também um modelo 

decisório final que não deveria ser reproduzido. 

Perante tal cenário, existe uma dinâmica interna que precisa ser estudada com afinco, 

de modo a revelar as experiências e os embates implícitos nos discursos dos representantes da 

população, que viriam a ser responsáveis pela CRFB/88. A Constituinte de 1987-88 sintetiza 

uma etapa importante para o restabelecimento da democracia enquanto decorrência da agenda 

de transição política. Os espaços de representação, como o Parlamento, são objetos de estudos 

privilegiados, não sendo possível entender os conflitos senão no âmbito dos contextos que os 

geraram. Deste modo, a formulação de um pensamento ahistórico ou associológico em torno 

da redação do diploma constitucional brasileiro tende à incompletude. 

Neste teor de ideias, é preciso enfatizar o estudo da conjuntura pré-constitucional sem, 

contudo, ignorar que a hermenêutica de um texto normativo acompanha o passo da sociedade 

que o interpreta. Trata-se de uma atividade consolidada através de constante exercício de 

reconhecimento e participação do outro em sua natureza dual – é dizer, todo e qualquer 

integrante da vasta coletividade brasileira, portador de suas próprias vivências e enfoques, mas 

também os influxos externos, plasmados em diplomas e experiências das transições 

democráticas estrangeiras, seja a portuguesa, seja a espanhola. Assim é que a relevância do 

presente estudo no cenário contemporâneo se faz justificada, posto que almeja entrelaçar a 

constelação de perspectivas geradora da Constituição pátria, sobretudo no seu aspecto social, 

com os significados dela extraídos que informam uma jovem democracia. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De que maneira o caminho percorrido pelos processos de transição democrática 

português e espanhol – que, convém destacar novamente, se valeram de procedimentos 
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constituintes em sua consolidação – pode contribuir para um entendimento da relação da 

sociedade brasileira com a sua própria transição democrática, a partir da sua Constituinte? 

Esse questionamento serve de eixo à hipótese central adotada: a democracia, por uma 

conjuntura de pressões e esgotamentos políticos, já tendia ao retorno – vide a intensidade com 

que o movimento das Diretas Já se abateu sobre o panorama sociopolítico brasileiro na primeira 

metade dos anos 1980 –, mas a forma sob a qual voltaria seria distinta caso os direcionamentos 

da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88 fossem outros. Grande parte desses rumos, 

sustenta-se, são devidos à ótica com que a nação brasileira absorveu as experiências de países 

que haviam, então, acabado de sair de períodos autoritários, fazendo uso de uma Assembleia 

Constituinte. Através dessa análise comparativa, é possível perceber um viés rico, plural e, por 

vezes, repleto de choques e conflitos ideológicos que revestiram os novos anos democráticos. 

Essas tintas histórico-sociais são igualmente diversas e dinâmicas. 

Projetando-se sobre o tempo presente, é difícil acreditar que disposições constitucionais 

acerca dos direitos sociais assumiriam a consistência que possuem hoje caso a Carta Maior do 

ordenamento jurídico pátrio não voltasse as suas atenções para os modelos constitucionais de 

Portugal e Espanha. Eis, enfim, o que se sustenta: o retorno à democracia seria, sim, possível 

sem a atenção dada à Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88; contudo, ter-se-ia uma 

democracia privada de muitas das suas faces hoje promovidas. 

Em contraste com o direcionamento adotado rumo à ANC de 1987-88, por meio do qual 

se buscava consolidar uma nova e relativamente ampla gama de direitos no seio constitucional, 

a tônica que hoje se assume revela um cunho predominantemente autoritário. Apelos, por 

exemplo, pela volta do regime militar sob a égide de nova Constituição sugerem palpável risco 

de cerceamento dos mesmos direitos promovidos três décadas antes. Mesmo com os limites 

próprios da transição política, produto das relações de força entre elites conservadoras e os 

focos de mobilização social11, a ANC de 1987-88 institucionalizou importantes garantias. 

Falar, hoje, na Constituinte de mais de trintas anos atrás, ganhou um tom inesperadamente atual. 

É manifesto que o rumo de supressão de direitos e garantias individuais e coletivas por 

interesses políticos conservadores, importa na transgressão ao espírito garantista da ANC de 

                                                 
11 É preciso enfatizar que, para além da inclinação democrática, as batalhas pela nova Constituição também 
foram travadas por fileiras de verve autoritária. Existia, à época, um projeto de democracia em andamento, e 
não uma democracia propriamente dita; dessa maneira, no contexto da redemocratização, disputas se davam 
entre atores políticos democráticos e tradicionais, acarretando um conflito entre renovação e continuidade no 
interior do sistema político. 
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1987-88 e à letra da norma petrificada nos títulos da CRFB/88, intitulados “Dos Direitos e Das 

Garantias Fundamentais” e “Da Ordem Social”.12 Dentre as mudanças mais recentes que 

acenam para a retirada de direitos, destaca-se a reforma trabalhista, engendrada na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Dentro deste entrelace do ontem com o hoje, a importância das imagens nas 

manifestações políticas se torna cada vez mais nítida. Os acontecimentos do passado 

constituinte atravessaram os anos e se perpetuam nos dias atuais. Por que, afinal, apesar de 

registrarem aspectos específicos de cada momento, seus embates e expectativas persistem? 

Compreender o processo constituinte é uma empreitada importante para o entendimento 

dos movimentos sociais no Brasil contemporâneo: muitas das políticas públicas atuais possuem 

fundamento nas reivindicações daquele período. A redução da distância entre o processo 

constitucional e as práticas cotidianas fomentou o amadurecimento das experiências e de novas 

iniciativas rumo ao fortalecimento da identidade do povo brasileiro. O novo diploma legal 

incorporou ideias comprometidas com os direitos sociais e individuais, corroborando a noção 

de que o processo constituinte democrático estabelece novas bases de fortalecimento popular, 

processando o passado com o intuito de ascender a um novo patamar na emancipação social. 

                                                 
12 Títulos II e VIII da Carta Magna, respectivamente. 
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O TERRITÓRIO DO IMPÉRIO COMO SUA “MAIS VALIOSA 

PROPRIEDADE”: ESTADO, CENTRALIDADE POLÍTICA E 

TERRITORIALIDADE ESTATAL EM PRINCÍPIOS DO SEGUNDO 

REINADO 

 

Alan Dutra Cardoso* 

 

 Este ensaio se assenta em reflexões que se originaram a partir da convergência de 

objetos que aproximam a História e a Geografia. À primeira vista, as proposições vinculadas 

diretamente à História podem ser consideradas deveras esgotadas, sobretudo pela importância 

que adquiriram juntamente à consolidação da historiografia brasileira nas últimas décadas. 

Questões como a construção e constituição do Estado Nacional brasileiro, os projetos políticos 

em disputa nos oitocentos e a hegemonia conservadora inaugurada no Regresso são algumas 

das temáticas cotidianamente revisitadas pelos historiadores nacionais e internacionais 

preocupados em compreender as nuanças desse importante período da história brasileira.  

Inseridas tradicionalmente no campo da História Política, elas propiciaram uma gama 

de estudos singulares que hoje são fios condutores de marcantes trabalhos sobre o período em 

que nos debruçamos. Desde as obras inaugurais de Padro Júnior1 e Buarque de Holanda2 até as 

ponderações de Ilmar Mattos3 e José Murilo de Carvalho4, temas como aqueles são ampliados 

à luz das renovações teóricas e metodológicas com as quais a historiografia dialoga, como 

também derivam de um esforço em aproximar os estudos históricos com outros campos do 

conhecimento.  

                                                 
*Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Pesquisador 

júnior do INCT – Proprietas: História Social das Propriedades e Direitos de Acesso, bolsista do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e membro do Comitê Editorial da Revista 

Cantareira. Desenvolve projeto de pesquisa sob orientação da Profª. Drª. Márcia Maria Menendes Motta, 

atuando principalmente nos seguintes temas: Fronteira, Segundo Reinado do Brasil Império, República de Nova 

Granada/ República de Colômbia, Patrimônio material e Educação. Foi intercambista na Universidad del 

Rosario, Colômbia, sendo contemplado com o Edital Mobilidade para América Latina UFF/DRI 18/2013. E-mail 

para contato: alandutra@id.iuff.br. Currículo lattes: https://goo.gl/GT7CxH. 
1 PRADO JR., Caio. Evolução política do Brasil (1933) &Formação do Brasil contemporâneo (1942). 
2 BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 

1936. 
3 MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. São Paulo:Hucitec, 2004. 
4 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro das sombras: a política 

imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
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Vimos, nos últimos anos, a produção de várias teses e dissertações que desvelaram 

determinados pontos ainda pouco abordados pela historiografia nacional. No que se refere às 

discussões relativas ao Estado e ao Brasil oitocentista, cremos que um deles é o do território 

nacional e a sua “sacralização” durante o período salientado. Dotado de historicidade, a 

constituição do território do Estado nacional brasileiro passou por um longo e conflituoso 

percurso, que se explicita nas incursões que levaram à expansão das suas fronteiras internas no 

período colonial e nas tentativas de chancelar essa posse a partir da consagração das suas 

fronteiras políticas no período subsequente a ruptura política com Portugal. 

Nesse sentido, o que propomos no trabalho em tela é desnudar o processo de 

consagração do território brasileiro a partir da problemática dos limites políticos, reflexo direto 

do movimento de consolidação dos Estados Nacionais Americanos após suas respectivas 

emancipações políticas. De maneira particular, focaremos nossa análise nas lides entre o Brasil 

e as Repúblicas do Pacífico, com ênfase na relação entre o Brasil e a República Nova Granada. 

Posta a tentativa de cada um desses Estados em afirmarem as suas respectivas soberanias nas 

Américas, inquirimos que a questão ganhou novos patamares dentro dos projetos políticos em 

jogo, especialmente entre as lideranças políticas do executivo imperial. 

Ao comungar com a proposição do geógrafo Leandro Janke, defendemos que a política 

imperial para as fronteiras do Império esteve associada, a partir de 1840, ao projeto de Estado 

gestado e levado à cabo pelas lideranças saquaremas que, no Segundo Reinado, estiveram à 

frente do executivo imperial por quase duas décadas.5 Neste período, aqueles que lideraram e 

hegemonizaram a liderança do Partido Conservador foram capazes de impor uma forma de 

governo centralizado que garantiu a estabilidade política e a unidade territorial do país, 

ameaçadas anteriormente pelas contendas da Regência.  

Em relação a proposta em tela, verificaremos como essa questão esteve diretamente 

associada aos debates sobre como as lideranças do Estado Imperial encaravam a sua condição 

como a de proprietários de um vastíssimo território, cujas querelas apontavam para a defesa da 

soberania nacional a partir da interpretação dos documentos históricos e da construção de uma 

argumentação jurídica que dela se desdobrou. Todavia, antes de entrar especificadamente nos 

                                                 
5 Entende-se por Tempo Saquarema o período em que as lideranças dessa importante região da Província do Rio 

de Janeiro estiveram à frente do Partido Conservador. Responsáveis pela hegemonização ideológica do Partido, 

ocuparam o Executivo do Império e foram responsáveis por criar as bases de sua centralização política. Tal Tempo 

inaugurou-se no fim dos anos 1830, com a queda de Antônio Feijó e a ascensão do regressista Araújo Lima na 

Regência. Após o Golpe da Maioridade, os Saquaremas estiveram à frente dos Ministérios até a ascensão do 

chamado Gabinete da Conciliação, em 1852. Para uma melhor leitura, consultar MATTOS, Ilmar Rohloff de. op. 

cit. 
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pormenores relativos ao Segundo Reinado, faz-se necessário entender como estava organizado 

o território do Brasil quando da ruptura com Portugal. 

 

DA SOMBRA DA COROA AO MANTO DO IMPERADOR: O TERRITÓRIO DO 

BRASIL NA TRANSIÇÃO DA COLÔNIA PARA O IMPÉRIO 

A Constituição de 1824, em seu título primeiro, delimita os pilares da organização 

política e administrativa do Império do Brasil a partir das definições gerais de seu território, 

dinastia e religião. Tal espaço é o único encontrado na Carta Magna no que diz respeito ao 

território das antigas possessões portuguesas, que dispersas sobre uma imensa superfície, 

deveriam permanecer divididas em províncias, “na fórmaem que actualmente se acha, as quaes 

poderão ser subdivididas, como pedir o bem do Estado”.6 

 À primeira vista, a leitura dessa definição nos leva a imaginar o território do nascente 

Império do Brasil como algo pré-existente, dado, naturalizado, que nada mais era do que uma 

herança tomada da antiga metrópole. Poderíamos aferir, nesse caso, que a organização 

provinciana existente isentaria as novas lideranças estatais de organizar, dentro da esfera 

administrativa, o território do novo Estado. Entretanto, longe de expressar a organicidade, 

unicidade e magnitude que lhe era aferido, o território do Império até princípios do século XIX 

se caracterizava, conforme aponta o cientista político Demétrio Magnoli, como um todo diverso 

reunido sob à égide da Coroa Portuguesa.7 

 Marcada pela heterogeneidade, a colônia portuguesa na América se consolidou a partir 

da atuação das oligarquias regionais, cujo papel no encadeamento da expansão dos domínios 

territoriais lhes garantia a ampliação de seus poderes, das redes políticas e, sobretudo, dos 

interesses econômicos vinculados aos crescentes mercados regionais internos. Ao mesmo 

tempo, Magnoli defende que esse movimento também trazia vantagens à Coroa lusitana, porque 

através dele era assegurada a posse das terras desbravadas e, dessa forma, se cristalizava a sua 

soberania através da interiorização de seus súditos.8 

Por conseguinte, o autor advoga ser necessário desnudar “os significados territoriais da 

colonização” na América, pois apenas por esse viés é possível compreender as complexas 

                                                 
6 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo 

Imperador D. Pedro I, em 25.03.1824. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. 
7 MAGNOLI, Demétrio. “O Estado em busca do seu território”. In: JANCSO, István (org.). Brasil: formação do 

Estado e da Nação. São Paulo:Hucitec, 2003, p. 296. 
8 Idem. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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dinâmicas que constituíram o empreendimento territorial do Império no século XIX. Nesse 

sentido, comunga com as interpretações do geógrafo Antônio Carlos Robert Moraes, ao afirmar 

que a unidade política dos territórios é um dos fatores chave para perceber a “continuidade da 

marcha de apropriação” de terras inauguradas no período antecedente.9 

Ao desnudar o contexto da Independência, o autor apresenta os emprazamentos 

emergentes às elites coloniais em relação a tal progresso, pois como destacado, o mesmo se 

dava sob a égide da Coroa portuguesa, que embora o fomentasse e legitimasse, não tinha por 

objetivo criar um território politicamente unificado.10 Desafiadas pela ruptura política e pela 

ameaça de descontinuidade das suas expansões, coube às regiões forçar a própria unidade, pois 

era vista como saída única para “o prosseguimento dos processos de apropriação e valorização 

territorial em curso”.11 Segundo Magnoli, o fato “dependia da existência de um centro político 

poderoso e, ainda, da legitimação da soberania territorial proporcionados pelo Estado imperial”.  

De tal fato, infere-se como, no caso do Brasil, a coesão do território deve ser lida em 

conjunto com a ascensão do regime Imperial, pois como “a flor exótica das Américas” garantia 

a unidade política e territorial necessária aos interesses das regiões, ao mesmo tempo em que 

eram observadas pelas lideranças do Império a “desintegração republicana” da América 

hispânica.12 Subordinadas ao novo centro político, as regiões garantiriam os seus interesses 

expansionistas, ao mesmo tempo em que a trajetória dessas ocupações foi utilizada como 

plataforma política pelos sucessivos governos do Império.13 

Compreendido, o fenômeno torna-se essencial para entender a teia de interesses das 

lideranças imperiais após a emancipação política do Brasil e, principalmente, no contexto 

específico do Segundo Reinado, onde a atuação do Executivo se deu na defesa de um Brasil 

gestado e legitimamente ocupado nos séculos anteriores. “Sacralizado” e, mais do que isso, 

“imaginado” em um contexto de afirmação das nacionalidades, o território do Império passou 

a ser visto como sua “mais valiosa propriedade” e, nessa acepção, deveria ser defendido dentro 

do processo de negociação das fronteiras que singularizam os oitocentos americano.  

 

                                                 
9 Idem, p. 287. 
10 Idem, p. 294. 
11 DEMÉTRIO, op. cit., p. 294. 
12 Idem, pp. 294-295. 
13 Idem, p. 295. 
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VENTOS SACODEM O MANTO IMPERIAL: PROJETOS, QUERELAS E A 

CONSAGRAÇÃO DE UM NOVO TEMPO 

 Conforme destacamos no início deste ensaio, a questão da construção e consolidação do 

Estado Imperial é, sem dúvida, uma das mais debatidas e estudadas pela historiografia nacional 

e internacional sobre o século XIX brasileiro.14 Entretanto, como também afiançamos, o vácuo 

nas interpretações que a vinculam com a questão do território também se faz presente e, por 

este motivo, segue como o de nosso maior interesse.  

 Se por um lado a historiografia ainda o pouco utiliza como objeto de análise para a 

compreensão do Estado neste período, por outro, são múltiplas as interpretações dadas por 

aqueles que o interpretam em diálogo com a Geografia. Em Os Corpos da Pátria — obra de 

fôlego e referência obrigatória nos estudos sobre a historicidade do território do Brasil —

,Demétrio Magnoli explicita o forjar do Estado Nacional brasileiro após a emancipação política 

em 1822, assentada no discurso territorial consagrado no Império.15 Mais recentemente, 

Leandro Macedo Jankebuscou enfatizar a questão a partir dos limites políticos, cujo recorte 

temporal e temático é de extrema importância para a reflexão em tela. 

 Consoante às proposições do referido geógrafo, mencionaremos, rapidamente, o período 

que vai da emancipação política até os anos 1840 para melhor compreender o subsequente. 

Afinal, como defensores de uma perspectiva que entende a História como processo, não 

poderíamos deixar de desnudar a conjuntura e as contendas que levaram ao quadro de 

centralidade política em meados do XIX, arena em que se intensificou, entre os Estados 

americanos em consolidação, o jogo de cartas em relação às fronteiras políticas. 

 Com a substituição da Coroa portuguesa pelo Manto Imperial de D. Pedro I, não foram 

poucas as questões a serem percebidas pelos grupos que agora disputavam a construção do 

Estado brasileiro. Longe de serem aqui nossos objetos de estudo, o que vale destacar é como a 

formação do Império nas primeiras décadas destoavam dos movimentos observados nas demais 

zonas das Américas. Nelas, elo unificador era a identidade coletiva — expressada no caráter 

nacional das separações —, no Brasil esse fator não pode ser elucidado.  

                                                 
14 Dentre os principais estudiosos da questão da formação e consolidação do Estado oitocentista no Brasil, 

destacam-se: URICOECHEA, Fernando. O Minotauro Imperial. Rio de Janeiro:Difel, 1978; MATTOS, Op. Cit.; 

CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit.; DOLHNIKOFF, Mirian. O pacto imperial: origens do federalismo no 

Brasil. São Paulo: Globo, 2005. 
15 MAGNOLI, Demétrio. O Corpo da Pátria. Imaginação geográfica e política externa no Brasil (1808-1912). 

São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista; Moderna, 1997. 
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Conforme explicita a larga bibliografia sobre o tema, o que se observou nas antigas 

terras lusas foi um movimento resultante do “confronto de interesses entre americanos e 

portugueses na Corte de Lisboa”,16cujos encadeamentos no Primeiro Reinado foram 

múltiplos.17Se na antiga América espanhola a nacionalidade acionou o movimento pela criação 

de novos Estados, no Brasil observamos justamente o oposto. Destoante ao que nos apresenta 

Eric Hobsbawm em sua importante obra sobre os nacionalismos, verificamos que o Brasil, 

diferentemente das demais experiências globais, nascia como um Estado sem uma identidade 

nacional que a singularizasse.18 

Caracterizado como o período da Ação, os anos que sucederam a Independência e 

seguiram até à Abdicação observou uma intensa disputa entre grupos políticos nos diversos 

espaços. Desde o espaço da Assembleia Constitucional de 1823 até as ocupações da praça 

pública em resposta ao absolutismo “revisto e ampliado” do primeiro Imperador foram muitos 

os conflitos travados em nome da liberdade e da autoridade.19 Após 1831, o país passaria pela 

experiência das Regências, considerado o momento onde as duas principais facções políticas 

do país passaram a disputar a suas leituras sobre a plebe e o povo nas decisões políticas. A 

década das chamadas Revoluções Liberais foi palco das diversas concepções de liberdade 

adotadas pelas facções liberais e foi considerada por muitos historiadores um ponto de inflexão 

na construção do Estado e nacionalidade brasileiros.20 Segundo Gladys Sabina Ribeiro, as 

pendências relacionadas à identidade perdurariam, pelo menos, até o fim das regências.21 

 Não à toa a leitura defendida por Magnoli e Janke nos levam a entender a política do 

Império, nessa conjuntura, vinculada ao território. Diferente do que tradicionalmente se observa 

nas experiências dos países limítrofes, no Brasil é o território — e não a nação explicitada no 

nacionalismo — que surge como referência para a ação política do Estado. Alicerçado nas 

ponderações de Ilmar Mattos, assinala Janke que foi esse o grande desafio para garantir a 

                                                 
16 JANKE, Leandro Macedo. Duarte da Ponte Ribeiro: território e territorialidade no Império do Brasil. São 

Paulo, 2014. Tese de Doutorado: FFLCH, USP, p. 5. 
17 Sobre as contentas características do Primeiro Reinado e sua relação com a construção da identidade nacional, 

consultar as singulares reflexões de: RIBEIRO, Gladys Sabina. A liberdade em construção: identidade nacional e 

conflitos antilusitanos no Primeiro Reinado. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002; e SLEMIAN, Andrea. Sob o 

império das leis: constituição e unidade nacional na formação do Brasil (1822-1834). São Paulo: Hucitec, 2009. 
18 HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismo desde 1780. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, pp. 17-19. 
19 RIBEIRO, op. cit., p. 86. 
20 Idem; MATTOS, op. cit. 
21 RIBEIRO, idem, p. 92. 
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conservação da unidade de todo o corpo político do Império, posta a condição da herança 

territorial do país associada à formação histórica portuguesa.22 

Nesse sentindo, compreende-se como no Brasil “o território foi importante para 

consolidar a nação moderna, ao mesmo tempo em que o processo de territorialização propiciou 

a criação e afirmação da nacionalidade”.23 E, conforme destacamos anteriormente, a 

consagração desse procedimento apenas ocorreu ao final dos anos 1830, quando da ascensão 

dos Regressistas ao poder e iniciada a hegemonia dos Saquaremas.24 

 

 

UNIDOS NOVAMENTE SOB O MANTO DE SUA MAJESTADE: O TEMPO 

SAQUAREMA E A POLÍTICA IMPERIAL DAS FRONTEIRAS 

  Encerradas a maioria das contendas características do período regencial e consolidada a 

nova Ordem baseada na Autoridade do Imperador, competiu ao Estado Monárquico e ao 

Executivo constituído conceber a Nação. Segundo anunciamos, uma das vertentes de afirmação 

do Estado brasileiro passava pela consolidação da sua soberania territorial, explicitada tanto nas 

questões internas — como na organização administrativa das províncias e no apaziguamento 

das contentas existente em relação a esse debate —,25 mas principalmente nas pendentes 

questões externas. 

 Em recente trabalho sobre a consolidação da política externa do Império, Miguel 

Gustavo de Paiva Torres buscou singularizar a atuação de Paulino José Soares de Sousa nesse 

processo. Como importante figura do Partido Conservador, o futuro Visconde do Uruguai 

                                                 
22 JANKE, op. cit., pp. 7-8. 
23 Idem, p. 13. 
24 Com o Regresso, tornaram-se cada vez mais acentuadas as diferenças entre as facções, cujo resultado foi um 

novo quadro social e político marcado pela expressiva atuação de suas duas principais vertentes: os liberais e os 

conservadores. Consolidada a Reação, observou-se uma relativa distância entre o discurso e a ação da frente liberal, 

a partir da variação dos projetos de Estado e visão da sociedade de cada uma de suas vertentes. Nesse momento, 

observou-se novamente o avanço da Autoridade, anteriormente marcada pelo absolutismo e que, agora, volta a 

positivar-se através da requalificação do conceito. Para além, Coroa e Executivo recuperam seu prestígio, em 

virtude das ameaças ao Estado e a unidade do território. Atemorizados pela desordem e pela anarquia que 

marcaram os primeiros anos dos anos 1830, o Mundo do governo – expressão cunhada por Ilmar Mattos para 

designar o Governo do Estado – via consolidar-se, dentro de sua estrutura, uma nova força política, assentada na 

defesa da ordem e da organização, sempre vinculadas à Monarquia e ao Governo do Estado: eram os regressistas, 

produtos desse processo e compostos, inclusive, por antigos líderes declarados liberais.   
25 Os trabalhos que melhor explicitam a discussão sobre a estrutura administrativa do Império brasileiro e seus 

conflitos característicos são: COSER, Ivo. Visconde do Uruguai: Centralização e Federalismo no Brasil (1823-

1866). Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2008, p. 149;e FERREIRA, Gabriela 

Nunes.Centralização e descentralização no Império: o debate entre Tavares Bastos e Visconde de Uruguai. São 

Paulo: Editora 34 e Departamento de Ciência política da USP, 1999. 
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desencadeou, junto aos seus ministros plenipotenciários, uma série de negociações que 

objetivaram garantir a posses brasileiras nos confins do vastíssimo território do Império, como 

também demonstrar que, embora concebida pelos adjacentes como a “flor exótica das 

Américas”, o Brasil despontava como importante potência regional e civilizada.  

 Segundo explicita, a partir da consagração dos Saquaremas no poder — alicerçada na 

centralização política e administrativa do Estado brasileiro —, pudemos observar “um 

momentum adequado para a formulação de uma política externa que projetasse a longo prazo 

os interesses nacionais do Império”.26Composto por um grande território sem fronteiras 

definidas, observa o diplomata que no Brasil Meridional “o cenário fronteiriço evidenciava o 

conflito armado pela posse da terra”.27Assim, o arreglo das fronteiras políticas do país passa a 

ser vista como pauta essencial para o projeto conservador. 

 Ao destacar a historicidade da ocupação dos limiares amazônicos para desnudar a 

política imperial na região, Torres observou que a região, “praticamente despovoada e de difícil 

acesso”, resistiu à dominação francesa e inglesa e garantiu a soberania do Estado ao manter 

restrita a navegação do rio Amazonas. Entretanto, “com a eclosão do expansionismo norte-

americano em meados da década de 1840, a fronteira amazônica passou a ser tema relevante 

para a integridade física e política do Império do Brasil”,28 que se somava às pressões dos países 

fronteiriços no que concernia à navegabilidade do rio mencionado. Consequentemente, 

fronteira e soberania passaram a fazer parte de uma mesma querela.  

 Tímida nas primeiras décadas do Império — especialmente por conta de uma conjuntura 

desfavorável como rapidamente desnudamos —, a política Imperial para as fronteiras ganhou 

novos patamares em meados do XIX. Sem proposições claras e diretrizes balizares, o que se 

observou naquele período foram tímidas negociações ou tradados malsucedidos por parte do 

Brasil. Luís Cláudio Villafañe Gomes explicita a gestão dessa nova ordem aproximando-a tanto 

da atuação dos Saquaremas, como também de uma nova conjuntura que transformou a política 

entre países americanos.29 Ademais, aqui estão também especificados os fatores que 

consagraram a territorialidade estatal defendida por Leandro Janke, que salientou a 

                                                 
26 TORRES, Miguel Gustavo de Paiva. O Visconde do Uruguai e sua atuação diplomática para a consolidação 

da política externa do Império. Brasília: FUNAG, 2011, p. 20. 
27 Idem, p. 21 
28 Idem, p. 22 
29 SANTOS, Luís Cláudio Villafañe Gomes. O Império e as Repúblicas do Pacífico. Paraná: Editora UFPR, 2002, 

pp. 63-64. 
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preponderância dos dirigentes do Império nas negociações, pois eles, como representantes da 

Nação, eram considerados os únicos responsáveis pela demarcação.30 

No que concerne o debate para com a República de Nova Granada, a atuação dos 

ministros plenipotenciários e as orientações do Ministério de Negócios Estrangeiros na segunda 

metade do século XIX devem vistas com mais afinco.  

 

TERRAS, DIREITO E PROPRIEDADE: APONTAMENTOS SOBRE A ATUAÇÃO DO 

IMPÉRIO NA CONSOLIDAÇÃO DA DOUTRINA DO UTI POSSIDETIS EM UM 

ESTUDO DE CASO 

 

“(...) quando cessou o domínio de Espanha na América, não havia 

tratado algum que regulasse a linha divisória das possessões com as de 

Portugal; era o uti possidetis, em atualidade, o único direito que podia 

ser alegado por ela; era esse uti possidetis, que já existia em 1750, o que 

acharam os novos Estados eretos nessas possessões e deverá ser por eles 

respeitado: ainda quando fossem herdeiros de Espanha, não estavam no 

caso de reivindicar direitos que ela não pode justificar durante 

séculos”.31 

 

 Essa citação faz parte de uma das muitas memórias produzidas durante o período 

Imperial. Consolidadas em forma de pequenas monografias, serviam de base para discussões 

políticas no âmbito do governo, como também para a propagação de uma temática ao público 

leitor da época e até mesmo como espaço para responder a produções intelectuais que 

destoavam com o pensamento de quem a escrevia. As palavras acima destacadas pertencem a 

Duarte da Ponte Ribeiro, importante diplomata dos oitocentos brasileiro.  

Responsável por uma série de negociações com os países limítrofes ao Império, essa 

importante figura foi perseguida por Leandro Janke em sua tese de doutorado, tanto pela sua 

formação particular — um cirurgião em um mar de juristas — quanto por sua ascensão 

administrativa no âmbito do governo do Estado.32Ademais, considera-se que a produção 

intelectual de Ribeiro foi crucial para a consolidação do Estado em meados do século XIX, 

assim como para a efetivação do domínio desse sobre o seu território e população.33 Conforme 

                                                 
30 É importante destacar este aspecto, pois Janke explicita que em alguns conflitos — como os observados no Sul 

—, houve uma tentativa de negociação das fronteiras por parte do grupo local. A defesa da centralidade política 

do Império e da ideia do território do Estado como propriedade da Nação são chaves de leitura ao marcar a derrota 

do projeto das localidades. JANKE, op. cit., pp. 228-230. 
31 PONTE RIBERO, Duarte da. Memória sobre as questões de limites entre o Império do Brazil e a República da 

Nova Granada. Rio de Janeiro: TYP. Universal de E. & H. Laemmert, 1870, p. 30. 
32 JANKE, op. cit., pp. 35-36 
33 JANKE, Leandro. op. cit., pp. 37-46. 
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observado, sua posição categórica apresentada na memória também foi evidente quando das 

suas passagens pelos mais diversos estados americanos. 

Seu primeiro contato com as Repúblicas do Pacífico se deu ainda no final dos anos 1820, 

quando houve, por parte do Império, um primeiro intento em negociar uma série de tratados no 

Peru. Eles versariam sobre questões específicas de comércio e navegação, excluindo-se o debate 

sobre as fronteiras em virtude “da falta de estudos sobre o tema pelo governo do Brasil”.34 

Nessa pequena tentativa, as negociações acabam não avançando e por conta da conjuntura 

interna do Império, as questões diplomáticas acabaram por não se desenvolver. 

O final dos anos 1830, contudo, observou um recrudescimento da política externa. 

Embora não seja o auge da atuação do Império, com o Regresso foi possível encaminhar as 

primeiras tentativas de renegociação com alguns países. Foi o caso da Missão Diplomática de 

Duarte Ribeiro na Confederação Peru-Boliviana, entre 1837 e 1841. Mais efetiva, a atuação do 

Império passou a pautar, para além das questões debatidas no decênio anterior, as fronteiras 

políticas.  

Nessa conjuntura, conforme vimos, o Império tratava de consolidar as suas balizas após 

uma década conflituosa, o que não permitia uma atuação mais específica no campo das relações 

internacionais. Se por um lado as lideranças da Corte continuavam a colocar-se de uma forma 

mais defensiva quanto aos projetos, Duarte Ribeiro passou a defender a discussão, já em 1837, 

dos limites políticos do Império assentados no princípio jurídico do uti possidetis.35Quando 

voltamos a citação de sua memória, averiguamos que o mesmo se tornou base essencial das 

negociações ainda pendentes no período em que foi escrita. 

 “Coluna básica de uma construção doutrinária” para o Império, o uti possidetis é um 

princípio do direito internacional que se expressa através da cessão do direito de posse a aqueles 

que “ocupam de fato” determinado território. Visto com ressalvas pelo Executivo até os anos 

1840, foi considerado como norma geral apenas quando da chegada de Paulino José Soares de 

Sousa a pasta de Negócios Estrangeiros, em 1849. É então que, segundo Villafañe Gomes, o 

futuro Visconde inaugura uma “ofensiva diplomática” no sentido de estabelecer os limites 

territoriais e políticos do Brasil.36 

As missões estabelecidas durante a década de 1850 dão conta de figurar a “ofensiva” 

encabeçada pelo Ministro. Em Missão Especial para as Repúblicas do Pacífico iniciada em 

                                                 
34 Idem, p. 51. 
35 JANKE, op. cit., pp. 60-62. 
36 SANTOS, op. cit., p. 67. 
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meados de 1851, Duarte Ribeiro passou pelo Chile e, em seguida, dirigiu-se ao Peru. De forma 

rápida, construiu em poucos meses os Tratados de Comércio, Navegação Fluvial e Limites, 

apesar da dificuldade encontrada em utilizar o princípio.37 

Essa dificuldade provinha da interpretação da diretriz por parte dos diferentes Estados. 

Enquanto o Brasil defendia o uti possidetis de fato, a maior parte dos Estados — incluindo a 

República de Nova Granada — buscou defender o uti possidetis juris, baseado nos limites 

territoriais traçados pelas antigas metrópoles nos Tratados do século XVIII.38 Na memória de 

Duarte Ribeiro, toda a argumentação se dirigiu no sentido de derrubar a validade da 

interpretação neogranadina sobre a temática, ao partir, inclusive, das mesmas fontes utilizadas 

pelo Estado do Pacífico.39 

 Assim a grande querela apresentada pelos Estados em relação à interpretação brasileira 

se deu pela validade ou não dos Tratados do século XVIII. A conclusão expressada pelo 

plenipotenciário brasileiro em sua memória deixa clara a posição do governo do Império em 

defender a nulidade daqueles acordos: o de 1750 “foi anulado pelo de 12 de fevereiro de 

1761”.40 Acentuado o conflito, foi rascunhado o de 1777, que no que se refere aos limites, nada 

mais era “do que uma promessa que carecia de reconhecimento sobre que devia recair novo 

acordo para ser elevado à categoria de tratado perfeito”.41 Sem a consagração de tal acordo 

através das demarcações que lhe era exigida e somado os conflitos bélicos entre as Coroas no 

início do XIX, argumenta Duarte Ribeiro que nem mesmo o subsequente Tratado (1801) 

poderia ser considerado marco, posto que não renovou os princípios anteriormente defendidos 

pelas Coroas.42 

                                                 
37 JANKE, idem, pp. 190-191 
38 COSTA, Paulo Sergio Monteiro da; VLACH, Vânia Rubia Farias. “Brasil: geopolítica de expansão territorial, 

poder perceptível e consolidação do território”. In: XI Encuentro de Geógrafos de América Latina, 2007, Bogotá. 

Geopolítica, globalización y cambio ambiental: retos en el desarrollo latinoamericano. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 2007. v. 1, p. 4. 

Os Tratados do século XVIII apontados nas negociações são os de Madrid (1750), El Pardo (1761), Ildefonso 

(1777) e Badajoz (1801). Entretanto, a base argumentativa se dará, especialmente, em relação ao Tratado de 

Madrid, por ter sido onde apareceu, pela primeira vez, o princípio jurídico do uti possidetis nas negociações 

fronteiriças entre as Coroas.  
39 Dentre os documentos utilizados na discussão, encontram-se referências às bulas papais do período dos 

“descobrimentos”, carta de um governador do Estado do Pará, os próprios Tratados do século XVIII e as suas 

validades e interpretações jurídicas dentro desse período, como também mapas produzidos nos séculos XVIII e 

XIX. Ademais, boa parte da sua produção foi uma dura resposta a gigantesca memória produzida por José Maria 

Quitano Otero (Bogotá: Imprenta de Gaitán, 1869) sobre a historicidade das fronteiras políticas e os territórios em 

litígio.  
40PONTE RIBEIRO, op. cit.., p. 12. 
41 Idem. 
42 Idem, p. 30. 
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 De maneira geral, pode-se inferir que, quando da emancipação política das ex-colônias 

na América, não havia, portanto, Tratados de regulação vigente entre as antigas Coroas em 

relação as suas fronteiras políticas. Os novos Estados, na tentativa de legitimarem os seus 

territórios e soberanias, buscaram nos antigos acordos e na interpretação dos documentos 

históricos o argumento que lhes era necessário para vencer a disputa pela posse das terras. 

Conforme demonstrado, esse processo foi palco de um longo litígio entre as antigas metrópoles 

espanholas e o Império do Brasil.  

Em um momento onde a validação dos manuscritos e títulos era um fator complexo para 

os países hispânicos — sobretudo por coexistirem em determinados momentos dentro de um 

mesmo território de origem —, a posição do Brasil foi a de defender um princípio vantajoso, 

assentado na ocupação histórica dos territórios. Assim compreendemos como “(...) a utilização 

do uti possidetis, tal como entendido pela nossa diplomacia, foi sem dúvida uma vantagem para 

o Brasil, nação mais ativa na ocupação do território do que seus vizinhos (...)” e o porquê de 

sua utilização como baliza de princípios diplomáticos para a resolução dos espaços em litigio.43 

Ao compactuar com a leitura que aproxima o uti possidetis e o projeto de expansão do 

Império do Brasil, o historiador francês Guy Martinière, ao ser citado por Synésio Filho, advoga 

que o princípio “constitui o pacote ideológico ideal para justificar a própria dinâmica do sistema 

expansionista de conquistas fronteiriças”, em virtude da defesa do “como possuís, continuais 

possuindo”. Assim sendo, depreendemos como o processo de delimitação dos limiares de nosso 

território se enquadrava dentro do projeto centralista no Tempo Saquarema e demonstraram, 

especialmente, o seu engajamento em assegurar a mais valiosa propriedade do Império. 

Em suma, a relação entre a consolidação do Estado em meados do XIX e as diretrizes 

para o enquadramentos das fronteiras políticas devem ser alinhavadas dentro das projeções 

mencionadas. Tal fato se justifica não apenas pela sua capacidade de nos permitir aferir os 

meandros dessa questão, mas particularmente por problematizar a ideia de uma ocupação do 

território nacional naturalizada. Em consonância com o explicitado, verificamos que longe de 

pacífico, esse movimento se baseou em disputas no âmbito jurídico que marcaram décadas das 

negociações diplomáticas entre o Império e as Repúblicas lindeiras. 

                                                 
43 GOES FILHO, Synesio Sampaio. As fronteiras do Brasil. Brasília: FUNAG, 2013, p. 31. 
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DO COLORIDO DA TELA PARA O CHIAROSCURO DAS 

LITOGRAFIAS – O CASO DA “REDIÇÃO URUGUAIANA”, DE PEDRO 

AMÉRICO 

 

Álvaro Saluan da Cunha1 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo trata-se de parte de um projeto de pesquisa iniciado em 2017 no 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Algumas 

das fontes e resultados já haviam sido levantados anteriormente durante a graduação, auxiliando 

assim a avaliação da possibilidade de efetivação da investigação durante os dois anos correntes 

do mestrado, sobretudo por questões logísticas de acesso às fontes.  

O ponto de partida desta pesquisa foi a gravura baseada na Rendição de Uruguaiana, de 

Pedro Américo. Esta reprodução nos colocou em contato com um acervo de nove litografias 

que nos abriu um leque de possibilidades que serão explicadas brevemente ao longo do texto. 

Por isso, nos furtaremos a abordar apenas a litografia baseada na obra de Pedro Américo, 

aprofundando algumas de suas questões. 

Nas linhas que se seguirão estão ideias básicas que nortearam o início da pesquisa. 

Naturalmente, com as inúmeras experiências que se ocorrerão ao longo do processo de 

investigação, muitas questões poderão ser modificadas. 

A “RENDIÇÃO DE URUGUAIANA”: BREVE HISTÓRICO 

                                                 
1Mestrando em História na Universidade Federal de Juiz de Fora, graduando em Ciências Sociais na 

Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: asaluan@hotmail.com 
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MELO, Pedro Américo de Figueiredo e. A Rendição de Uruguayana, 1873. Litografia por Vida 

Fluminense Of. Litogr., (????). Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

A Rendição de Uruguaiana, quadro que nos levou à coleção que será posteriormente 

citada, consiste em uma tela pintado por Pedro Américo2, de 1871 a 1873, por decisão própria3, 

na cidade de Florença4, Itália. A obra tem como base um episódio da Guerra do Paraguai (1864-

1870), o cerco da cidade de Uruguaiana, ocorrido entre 16 de julho a 18 de setembro de 18655 

quando tropas da Tríplice Aliança retomavam a cidade de Uruguaiana-RS do domínio 

paraguaio ao renderem o coronel Estigarribia e seus homens, após longo período de sítio, em 

que o inimigo se encontrava sem recursos e assombrado pela fome. A vitória da Tríplice Aliança 

frustrou os planos de uma ofensiva em território brasileiro, planejada pelo presidente Solano 

López. 

A gravura demonstra a rendição do general paraguaio e seus homens diante do 

imperador D. Pedro II e dos generais das repúblicas argentina e uruguaia e outros personagens 

importantes na história do Brasil. Faz-se importante enfatizar a presença do imperador 

brasileiro em um episódio da guerra, deslocando-se da distante capital da Corte até a região Sul 

do país. Nota-se em seus variados personagens duas expressões distintas: a postura dos 

paraguaios, derrotados, cabisbaixos, em que o padre Ignacio Duarte encontra-se de joelhos 

                                                 
2 Pedro Américo de Figueiredo e Melo (Areia, Paraíba, 28 abr. 1843 – Florença, Itália, 07. out. 1905). 
3 Ou seja, não era uma encomenda do Estado, como as endereçadas a Victor Meirelles, pintor oficial do Estado, 

cargo que posteriormente também seria dado a Pedro Américo. 
4 MELLO JÚNIOR, Donato. Pedro Américo de Figueiredo e Melo 1843-1905. São Paulo: Pinakotheke. 1983. 
5 DORATIOTO, Francisco. O conflito com o Paraguai: a grande guerra do Brasil. São Paulo: Ática, 1996. 
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pedindo clemência; enquanto os vencedores situam-se em um plano elevado, montados em seus 

cavalos, transmitindo a ideia de superioridade diante de seus inimigos6. Percebemos, assim, o 

elemento antitético e tradicional com que o artista constrói sua composição, opondo através de 

seu gestual os vencedores e os vencidos.  

Sobre a tela original, não se tem nenhum registro de que a obra tenha sido exposta nas 

Exposições Gerais7 do período, embora Gonzaga Duque em Mocidade Morta8, romance de teor 

autobiográfico escrito em 1899, descreva uma possível exposição em que “Telésforo de 

Andrade”, alter ego geralmente associado pela crítica a Pedro Américo, em que se “(...) 

expunha à admiração patrícia o seu novo quadro, um vasto painel estendido por 14 metros, 

contando 12 de altura (...) Olhos fixavam, parvamente, na tarja baixa da moldura, um círculo 

de louros entrelaçados ao redor do dístico: Rendição de Uruguaiana”. Tal fato sugere a 

possibilidade de a obra ter sido exposta ao público de outra forma, como ele mesmo já havia 

feito com A Batalha de Avaí, em 1877, em uma construção de madeira fabricada especialmente 

para a ocasião na Praça Pedro II, no Rio de Janeiro9, criando uma espécie de salão itinerante, 

muito comum na França. Entretanto, para atestarem-se tais possibilidades torna-se necessária 

uma pesquisa mais aprofundada nos arquivos históricos da cidade do Rio de Janeiro. 

Após a expulsão da Família Imperial do país, com a Proclamação da República em 1889, 

parte dos bens deixados no interior do palácio de São Cristóvão foram leiloados. Segundo o 

Anuário do Museu Imperial10, a pintura original do episódio foi atirada no pátio da Quinta da 

Boa Vista e partida em quatro pedaços, juntamente com sua rica moldura. A obra deveria seguir 

para a França, como desejava D. Pedro II, não ficando para o Leilão do Paço, mas acabou sendo 

destruída.  Porém, graças aos registros litográficos do período, a reprodução da obra encontra-

se sob a tutela de diversos museus e instituições, tais como o Museu Mariano Procópio, em Juiz 

de Fora, e a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. 

 

OS ACERVOS E AS QUESTÕES SOBRE AS LITOGRAFIAS 

                                                 
6 Aqui faz-se necessário citar todos os personagens que se encontram na obra. Ao fundo: a cidade de Uruguaiana. 

No plano principal: o padre Ignacio Duarte, o coronel Estigarribia, o conselheiro Angelo Muniz, o imperador D. 

Pedro II, o general Venâncio Flores, o general Bartolomeu Mitre, o Conde D’Eu, o Duque de Caxias e o Conde de 

Porto Alegre. Sabe-se disso pois, abaixo da litografia, encontram-se estes nomes. 
7 Entre 1840 e 1884 a Academia Imperial de Belas Artes organizou 26 Exposições Gerais de Belas Artes. 
8 ESTRADA, Luís Gonzaga Duque. Mocidade Morta. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1995. 
9 ZACCARA, Madalena. Pedro Américo: Um artista brasileiro do século XIX, pp. 111-112. Recife: 

Universitária UFPE, 2011. 
10 SANTOS, Francisco Marques. O leilão do paço imperial. Anuário do Museu Imperial. Petrópolis: 1940, v. 1, 

p. 151-316. 
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Nesse sentido, os acervos se configuram como lócus privilegiado para os estudos sobre 

a Rendição de Uruguaiana, seu autor e o papel das litografias no período da Guerra do Paraguai. 

Na Biblioteca Nacional, por exemplo, localiza-se o acervo do jornal Suplemento da Semana 

Illustrada e da Vida Fluminense, assim como outros depositados no mesmo lote, não sendo 

especificados pela ficha técnica disponibilizada. Estes acervos constituem-se de conjuntos de 

litografias referentes à guerra, incluindo ilustrações e reproduções de pintura histórica. A 

Rendição de Uruguaiana encontra-se juntamente a estes dois acervos. 

Os “Quadros Históricos da Guerra do Paraguai”, série da Vida Fluminense que também 

foi reproduzida por outros litógrafos, reúne em nove partes um breve histórico dos episódios da 

guerra. São eles: “I. Combate Naval do Riachuelo, sem indicação de autor; II. A Rendição de 

Uruguaiana, sem indicação de autor; III. O ataque da ilha da Cabrita ou da Redenção, pelo 

Dr. Pinheiros Guimarães; IV. A passagem de Curuzu, sem indicação de autor; V. A passagem 

de Humaitá, por O. P.; VI. A tomada de Curuzu, sem indicação de autor; VII. O reconhecimento 

de Humaitá, por F. Ferreira; VIII. A passagem do Passo da Pátria, sem indicação de autor; IX. 

A tomada do forte Establecimiento, sem indicação de autor”11. 

Ao falar da litografia no cenário brasileiro do século XIX torna-se importante 

contextualizar seu papel político, social e artístico. Segundo Ipanema, faz-se necessário analisar 

todo o panorama das gravuras desde o Renascimento até sua vinda, juntamente com a corte 

portuguesa, para o território brasileiro12, em 1808. A autora realça também a questão da autoria 

das obras e do seu papel reprodutivo, lembrando Platão: “A gravura não é a cópia da cópia da 

ideia”, como afirma o filósofo, “ela é a instituição intelectualizada da arte, com o projeto da 

multiplicação”13. Na perspectiva desta pesquisa, a gravura de reprodução tem ampla função 

além da mera repetição: tem o papel de difundir as imagens em larga escala, com o intuito de 

disseminar para além de onde se encontra a obra original, seja como produção estilística 

decorativa, seja como um meio de apresentar ao público uma obra que não se encontra em 

exposição.  

                                                 
11 Todas as litografias serão analisadas ao longo da pesquisa, porém por questão de espaço, este trabalho analisará 

de forma mais direta o episódio da rendição, que foi o ponto de partida da pesquisa. 
12 Considera-se em termos oficiais a cidade do Rio de Janeiro como sede da corte a partir do “Manifesto, ou 

exposição fundada, e justificativa do procedimento da corte de Portugal a respeito da França...”, em 1º de maio 

de 1808. CABRAL, Alfredo do Vale. Anais da Imprensa Nacional do Rio de Janeiro 1808-1822. Rio de Janeiro: 

Tipografia Nacional, 1881. verbete n. 15, p. 6. 
13 IPANEMA, Rogéria Moreira de. A arte da imagem impressa: a contribuição da ordem autoral e a gravura no 

Brasil do século XIX, p. 147. Tese de doutoramento. Niterói: UFF, 2007. 
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E o Brasil vivenciava um momento histórico conturbado, tanto com a escravatura quanto 

com a guerra. Neste caso, a imprensa teve papel importante para além da difusão da arte que, 

no período, inspirava-se no conflito armado, sendo também fundamental no que diz respeito à 

cobertura da guerra, tanto na difusão de notícias, quanto de imagens. O cenário artístico voltava-

se em grande parte para o conflito, produzindo uma série de gravuras. A partir desse cenário, a 

imprensa tornava-se cada vez mais ilustrada14. 

Jorge Coli, diz que “(...) a arte se instala em nosso mundo por meio do aparato cultural 

que envolve os objetos: o discurso, o local, as atitudes de admiração, etc.15”. Partindo desse 

pressuposto pode-se notar que, com o pequeno espaço aberto para as gravuras nas Exposições 

Gerais da Academia Imperial de Belas Artes, as mesmas tomaram uma considerável proporção 

artística, embora ainda fossem vistas pela Academia como uma forma de arte “menor”. 

Ipanema explicita que a musealização das gravuras é algo que remete ao século XVII 

quando se arregimentavam em gabinetes e museus volantes, sendo expostas à parte, longe das 

obras de arte. Ressalta também a importância da reprodução dos quadros em pranchas 

impressas, o que garantiria a visibilidade da obra, identificada com os dados do original, 

utilizada para o manuseio prático das belas artes. Tornava-se aí a imagem impressa um objeto 

de valor próprio e distinto, além do valor artístico que fora constituído no mundo das coleções16. 

O presente trabalho funda-se então nestes dados. Busca-se compreender estas 

litografias, tendo como ponto de partida a gravura baseada na pintura de Pedro Américo, a partir 

de um estudo descritivo da representação de seus símbolos, dialogando com o período, 

analisando o seu papel dentro dos acervos encontrados na Biblioteca Nacional e em outras 

instituições, contextualizando assim sua importância no cenário político e artístico da Guerra 

do Paraguai. 

 

JUSTIFICATIVA 

Essa investigação é importante para o conhecimento do período, pois busca, a partir das 

fontes, contextualizar o papel das litografias na divulgação e percepção dos episódios da Guerra 

do Paraguai, seja por meio da imprensa ou das casas litográficas. 

Também se colocará em evidência a pintura de Pedro Américo, Rendição de 

Uruguaiana, obra pouco conhecida devido ao seu destino trágico, porém registrada graças às 

                                                 
14 SALLES, Ricardo. Guerra do Paraguai: memórias e imagens. São Paulo: Miguel de Cervantes, 2003. 
15 COLI, Jorge. O que é arte, p. 11. 15ª ed.. São Paulo: Brasiliense, 1995. 
16 IPANEMA, Rogéria Moreira de. op. cit., pp. 54.57. 
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reproduções litográficas que resistiram ao tempo e tornaram-se objeto de estudo desta pesquisa, 

permitindo uma maior compreensão da produção do artista sobre o tema, reaproximando a obra 

de suas congêneres: A Batalha do Campo Grande17, A Batalha do Avaí18 e a Passagem do 

Charco19. 

Os estudos sobre a pintura histórica no Brasil, particularmente referentes à Guerra do 

Paraguai, ainda não se detiveram no processo de circulação das imagens, por intermédio de 

cópias litográficas que as divulgavam. Grande parte da eficácia pedagógica da pintura histórica 

dependia, exatamente, de sua difusão pelos meios mais variados possível. 

Autores como Giulio Argan e Walter Benjamin são cruciais para se compreender de 

forma mais específica como se dava a dinâmica das reproduções. O primeiro trabalha com o 

conceito de gravura de tradução, ou seja, o litógrafo buscava interpretar e colocar as ideias de 

uma obra de tamanhos colossais, rica em cores, em uma folha de proporções muito inferiores, 

traduzindo assim em chiaroscuro a obra que via, claramente não sendo idêntica ao original, 

mas transmitindo a ideia que deveria se ter ao analisar a obra em toda a sua plenitude. Com isso 

temos inúmeras litografias de telas que hoje não existem mais, como o próprio caso aqui 

estudado20. 

Já Benjamin trabalha com a questão da reprodutibilidade técnica21, acreditando que, no 

momento em que a obra se reproduz, ela corre o risco de ser banalizada. Porém, no caso aqui 

estudado, há a hipótese de se ocorrer justamente o contrário22: o público ao obter contato com 

a reprodução, logo busca a sua matriz. Isto sem contar que, dessa forma, a obra de arte é tirada 

de seu ritual, sendo colocada ao alcance de mais pessoas, trazendo prestígio e visibilidade aos 

trabalhos de inúmeros artistas. Porém, isto não faz com que a reprodução ainda seja idêntica ao 

original. 

Sabe-se que a Rendição de Uruguaiana e as litografias em geral circulavam de duas 

formas específicas: por jornais e seus suplementos ou por meio de impressões em papel 

vendidas em casas litográficas, tendo tanto valor informativo quanto valor estético, decorativo 

                                                 
17 MELO, Pedro Américo de Figueiredo e. Bataille de Campo Grande, 1871. Óleo sobre tela, 530x332 cm, Museu 

Imperial de Petrópolis. 
18 Idem. A batalha do Avai, 1877. Óleo sobre tela, 600x1100 cm, Museu Nacional de Belas Artes. 
19 Idem. Passagem do Chaco, 1871. Óleo sobre tela, 198x240 cm. Museu Histórico Nacional. 
20 ARGAN, Giulio Carlo. “O valor crítico da “gravura de tradução””, In: Imagem e persuasão: ensaios sobre o 

barroco. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2004. 
21 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (segunda versão publicada em 1955). 

Disponível em: https://cei1011.files.wordpress.com/2010/08/benjamin_a-obra-de-arte-na-epoca.pdf. Acessada 

em 10/04/2017. 
22 GOMES, Filipa. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica: recensão crítica. Lisboa: Universidade 

de Lisboa, 2006. Disponível em: http://www.arte.com.pt. 
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e intelectual. Assim, a obra enaltece as glórias do império, a expansão da arte brasileira e uma 

nova fase na imprensa ilustrada.  

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

Sabe-se que a veiculação de imagens sobre a guerra foi de extrema importância para o 

crescimento da litografia no país e, além disso, para o comércio de gravuras por meio das 

oficinas litográficas23, sendo esse fenômeno semelhante ao ocorrido anteriormente na França, 

mantendo vivas diversas pinturas perdidas24. 

Dadas tantas questões, criam-se objetivos específicos para a presente pesquisa, dentre 

os quais: 

• Fazer uma análise iconográfica e iconológica das litografias e situá-las com o período da Guerra 

do Paraguai em seu contexto histórico e artístico, buscando compreender qual mensagem os 

autores queriam passar; 

• Pesquisar os acervos do Suplemento da Semana Illustrada e outros e da Vida Fluminense, 

ambos situados na Biblioteca Nacional, Museu Histórico Nacional e o Museu Mariano 

Procópio, por exemplo, e compreender sua conjuntura, ou seja, por qual motivo estão reunidas 

da forma em que se encontram; 

• Compreender o papel da litografia no século XIX, na difusão em larga escala de diversas obras, 

incluindo as pinturas históricas, a partir de um caso específico – a obra de Pedro Américo; 

• Explicitar, ao longo da redação da pesquisa, a conjuntura do cenário político, social e artístico, 

bem como compreender de que maneira se consolidava a imprensa no período imperial, com 

as novas abordagens críticas na defesa ou na oposição ante o regime monárquico. 

 

FONTES, RECORTES E METODOLOGIA 

O recorte temporal da pesquisa abrange da segunda metade do século XIX, englobando 

assim a Guerra do Paraguai e os anos posteriores à proclamação da República, em 1889.  

Inicialmente, é necessária a inserção d´A Rendição de Uruguaiana e das outras 

litografias no conjunto da produção artística de Pedro Américo e dos outros autores que ilustram 

a coleção Quadros Históricos da Guerra do Paraguai. Devemos compreender também que não 

estamos diante das obras originais em si, mas de suas cópias litográfica, ou seja, de suas ideias 

                                                 
23 IPANEMA, Rogéria Moreira de. op. cit.. 
24 BANN, Stephen; PACCOUD, Stéphane (Dir.). L’ivention du passé: Histoires de coeur et d’épée em Europe, 

1802-1850. Paris: Hazan, Museé de Beaux-Arts de Lyon, 2014, v. 2. 
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traduzidas de telas, desenhos, fotografias, dentre outros para uma folha de menor proporção e 

em larga escala de produção. Nesse sentido, será importante o diálogo com os estudos de Jorge 

Coli25 e Maraliz Christo26 relativos à temática para a compreensão do papel da pintura histórica 

brasileira no período, bem como o papel didático que se buscava nela. 

Ainda quanto à construção da imagem por Pedro Américo, a narrativa da rendição 

assemelha-se muito às retratadas nas Guerras Napoleônicas, obras que se tornaram importantes 

na construção do imaginário do povo francês, fenômeno semelhante ao ocorrido com as pinturas 

históricas no Brasil. Sendo assim, é necessário se comparar A Rendição de Uruguaiana com a 

produção internacional sobre o tema “rendições”. 

A partir das fontes encontradas na Biblioteca Nacional, no Museu Histórico Nacional e 

em outros acervos ainda em consulta, pode-se dizer que as litografias foram divulgadas em 

boletins do período e, além disso, comercializada por oficinas litográficas, como a própria Vida 

Fluminense, uma das fontes utilizadas. A partir das obras consultadas, pode-se atestar que a 

litografia se difundia não só pela imprensa, mas pelo mercado das gravuras sendo sua venda 

amplamente divulgada nos folhetins, em que se tem como exemplo o Suplemento da Semana 

Illustrada. 

Aqui é necessário pesquisar a Vida Fluminense e a Semana Illustrada, principalmente 

seu papel na divulgação do desenrolar da Guerra do Paraguai; assim como, estudar a feitura das 

litografias (buscando identificar, se possível, os profissionais envolvidos), sua forma de 

distribuição e recepção. É importante localizar-se o maior número possível das cópias 

litográficas d’A Rendição de Uruguaiana, para que seja possível identificar suas variações. 

Assim como analisar sua posição no conjunto das imagens litografadas da Guerra do Paraguai, 

distribuídas pela Vida Fluminense e Semana Illustrada.  

Em síntese, A Rendição de Uruguaiana e as litografais da Guerra do Paraguai serão 

estudadas em três situações: primeiro como vestígios de seus originais (caso não fossem 

gravuras inéditas, algo plausível, de acordo com dados encontrados), identificando-se os seus 

processos de construção iconográfica e iconológica, inserindo-as enquanto conjunto da 

produção de Pedro Américo e outros autores sobre o tema. Além disso, comparando-a com o 

subgênero da pintura histórica, com as representações de rendições e cenas de batalha, 

identificando semelhanças e especificidades com a produção internacional. Segundo, como 

                                                 
25 COLI, Jorge. O sentido da batalha: Avahy de Pedro Américo. Projeto História, São Paulo, (24), jun. 2002. 
26 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Pintura, história e heróis no século XIX: Pedro Américo e “Tiradentes 

Esquartejado”. Campinas: UNICAMP, 2005. 
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cópias litográficas, buscando identificar sua forma de produção, bem como as suas dinâmicas, 

ressaltando as diferenças das reproduções para os originais. Terceiro, como integrante do 

conjunto de imagens da Guerra do Paraguai litografadas e distribuídas pelas oficinas litográficas 

e os periódicos já explicitados anteriormente. 

Ao estudar-se a iconografia e iconologia da obra, se tomará como base a metodologia 

do autor Erwin Panofski27, que divide o estudo de uma obra de arte em três extratos. O primeiro 

é uma descrição pré-iconográfica, em que se constitui o tema primário ou natural. A partir da 

primeira análise, pode-se reconhecer os motivos da obra, estabelecendo os significados factuais 

e expressionais – a litografia baseada na obra somada ao conhecimento de seu contexto dá a 

entender assim diversos aspectos. Com base no primeiro extrato é possível então compreender 

que o objeto estudado é uma representação, uma imagem e a partir disso se investigará as 

alegorias formuladas através de um estudo iconográfico – o segundo extrato. No terceiro 

extrato, percebe-se o conteúdo da obra, o efeito de uma interpretação iconológica. Sua natureza 

essencial se dá de forma isolada, isto é, ela só pode ser o que é por conta das condições na qual 

foi feita. Porém, só se conseguirá compreender de fato o que a obra remete se for considerado 

o contexto em que ela fora criada. Ou seja, o estudo iconológico é algo que está na obra, porém 

não se limita a ela. A visão de Panofsky dialoga diretamente com o que se busca na pesquisa: 

compreender a temática, as alegorias, o que o autor busca exprimir dentro de sua criação e como 

tudo isso dialoga com o período histórico.  

O autor Michael Baxandall28 é uma das referências para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Embora seus estudos sejam voltados para a pintura na Renascença, busca-se utilizar 

sua metodologia no estudo das litografias e suas formas de divulgação. O espaço ocupado pelas 

gravuras eram as páginas de periódicos e o mercado de gravuras, permitindo sua rápida 

exposição ao público em geral. Em sua análise, Baxandall diz que uma obra é impactada pelas 

diferentes formas interpretativas de seu público e sua carga cultural, que será determinante na 

sua compreensão da obra. Sendo assim, o artista buscaria se ater à sociedade e seus valores, 

devendo se apoiar também na capacidade visual de seu público. 

Ao se pesquisar em bases on-line, foram encontrados diferentes formatos das obras. Um 

exemplo é o da própria Rendição de Uruguaiana, encontrada em colorações diferente, bem 

                                                 
27 PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais, pp. 47-87. São Paulo: Perspectiva, 1976. 
28 BAXANDALL, Michael. O olhar renascente: pintura e experiência social na Itália da Renascença. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1991. 
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como com a imagem espelhada, apresentando assim a Tríplice Aliança à esquerda e os 

paraguaios à direita. Tais obras encontradas virtualmente carecem de maiores informações.  

O trabalho com as fontes primárias torna-se viável graças aos esforços do Museu 

Histórico Nacional, da Biblioteca Nacional e de outras instituições que salvaguardam inúmeros 

documentos extremamente importantes não só para esta pesquisa, mas para toda a história do 

Brasil, além de possibilitar de forma mediada o acesso a tais obras para um estudo mais 

aprofundado. Vale ressaltar que no livro do historiador Ricardo Salles intitulado Guerra do 

Paraguai: memórias e imagens29 também é possível de se encontrar algumas destas litografias 

situadas em ambos acervos aqui citados. 

 

CONCLUSÃO 

Como foi aqui explicitado, a pesquisa ainda se encontra em processo inicial, 

especificamente no levantamento e processamento das fontes, muitas destas descobertas 

recentes que impactaram extremamente tanto os objetivos quanto as formas de análise.  

As questões levantadas pouco a pouco vão sendo processadas, nos levando a caminhos 

cada vez mais satisfatórios. Um exemplo disso são as fichas catalográficas das nove litografias 

encontradas em alguns catálogos de exposições do século XIX, ajudando a elucidar perguntas 

que ainda não tinham resposta – no caso de algumas obras, nem nomes ou autores. 

Podemos concluir então que a pesquisa agora precisa se focar na análise das litografias, 

bem como em compreender as dinâmicas de circulação destas gravuras e quem as consumia 

(incluindo questões econômicas), tanto pela compra quanto pelo contato visual feito em 

exposições, casas de família e outros lugares. 

                                                 
29 SALLES, Ricardo. Guerra do Paraguai: memórias e imagens. São Paulo: Miguel de Cervantes, 2003. 
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AS DIVERSAS FACES DE SÃO DOMINGOS (1789-1815)  

 

Amanda Bastos da Silva1 

 

INTRODUÇÃO 

Em primeiro de janeiro de 1804 foi declarada a Independência do Haiti. A data, sozinha, 

tende a condensar todo o processo revolucionário (1791-1804) em um único momento: o 

instante fundador, em que surge a nação. No entanto, anos de conflito trouxeram as suas 

consequências. Esse artigo se propõe a abordar alguns desses efeitos, com enfoque no 

abolicionismo anglo-americano e na segunda escravidão.  

Em tempos pré-revolucionários, São Domingos era a colônia mais próspera das 

Américas. Altamente lucrativa e explorada. Após décadas nessa condição, os negros e mulatos 

da região iniciaram um intenso processo revolucionário. As dimensões desse movimento não 

possuem precedência. Trata-se da primeira grande quebra da escravidão, que culminou na 

primeira república formada por ex-escravos, a segunda do Novo Mundo e a terceira da História, 

até aquele momento. 

À medida que a revolução se consolidava, diversas questões emergiam. Quem substituiria 

o espaço deixado por São Domingos? Os treze anos de movimento conseguiriam influenciar 

outras regiões e estabelecer novos padrões? Como proceder? Manter-se firme ao sistema 

escravista e consolidar a segunda escravidão ou... Unir-se aos movimentos abolicionistas, 

inicialmente contra o tráfico e posteriormente, de forma gradual, emancipando os escravos do 

Novo Mundo. 

O texto abordará dois autores contemporâneos ao movimento: o britânico Marcus 

Rainsford e o francês Jean Louis Dubroca. Ambos almejaram resolver as questões acima. 

Nenhum deles o fez de forma simplificada. Rainsford e Dubroca assumiram posicionamentos 

conflitantes, por vezes complementares e definitivamente polêmicos, em que respostas 

concebidas dificilmente se encaixarão.  

 

AS ANTILHAS PERDEM A SUA “PÉROLA”: O PROCESSO REVOLUCIONÁRIO 

Em 1789, a França deu início ao seu movimento revolucionário. O processo foi 

responsável pelo fim de uma monarquia de mais de mil anos, tornou-se o marco de passagem 

da Idade Moderna para a Contemporânea e contribuiu à construção do pensamento político e 

                                                 
1 
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ideológico do século XIX. Paradoxalmente, os princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, 

professados em solo europeu, ficaram de fora das colônias do Novo Mundo.  

Territórios como São Domingos permaneceram escravistas e lucrativos à nova França 

que emergia.  

O antropólogo Sidney Mintz acentua que São Domingos possuía o mais diversificado, 

tecnológico e bem fortificado sistema escravista do Novo Mundo. Eram pioneiros na produção 

de café, melhoraram a cana usada para fazer o açúcar e desenvolveram um elaborado sistema 

de irrigação. Tratava-se da “pérola das Antilhas”, a colônia mais invejada e cobiçada. 2 Elevados 

números não vieram sem intensa exploração. Os escravos trabalhavam e viviam em péssimas 

condições. Precisavam conviver com o medo, o excesso de trabalho e a desnutrição.  

Em agosto de 1791 alguns desses indivíduos se reuniram na floresta de Bois Caïman. O 

líder foi um escravo chamado Dutty Boukman e os relatos destacam que ele estava inspirado. 

Falou sobre deus e vingança, enfatizou a necessidade de serem livres e respeitarem as tradições. 

Cânticos e práticas do vodu foram realizados e ao final a tradição oral comenta que eles 

mataram um porco para selar o movimento. Não se sabe em até que ponto há realidade, emoção 

ou exagero nos relatos, mas as notícias da cerimônia com o porco chegaram até Cuba3.  

De início, essas lutas não almejavam separar a metrópole da colônia, mas nem por isso 

eram menos políticas. Segundo a filósofa política Hannah Arendt as revoluções são mais que 

meras mudanças ou acontecimentos violentos. Elas ocorrem quando a população deixa de 

acreditar que a pobreza lhes é inerente. Começam a duvidar das distinções sociais e passam a 

perceber que o modo em que vivem não precisa ser inevitável ou eterno4. A Revolução de São 

Domingos acentuou as tensões do iluminismo, inverteu os princípios dos Direitos do Homem 

e redefiniu o significado de liberdade. A luta pela emancipação e autonomia distinguiu o 

conflito não só de outros burgueses, mas também de todas as outras revoltas e rebeliões escravas 

que aconteceram no Novo Mundo5.  

Na França, os sentimentos eram dúbios. Parecia impraticável pensar fora das categorias 

pré-concebidas e estruturar uma revolução que ocorrera devido à vontade, habilidade e 

                                                 
2
MINTZ, Sidney. Caribbean transformations. New York: Columbia University Press, 1989, p. 40. 

3FERRER, Ada. Freedom’s mirror: Cuba and Haiti in the Age of Revolution. New York: Cambridge University 

Prress, 2014, p. 17.  
4 ARENDT, Hannah. Da revolução. São Paulo: Editora Ática, 1990, p. 17. 
5FICK, Carolyn. “Para uma (re)definição de liberdade: a Revolução no Haiti e os paradigmas da Liberdade e 

Igualdade.” In: Estudos Afro-Asiáticos, v. 26, n. 2, 2004, pp. 359-361. 
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consciência dos escravos6. Ao mesmo tempo, era impossível negligenciar os acontecimentos 

que tiveram início em 1791. Falava-se sobre São Domingos, escrevia-se a respeito, boatos 

circulavam entre senhores e escravos e autoridades tentavam afastar indivíduos que pudessem 

estar envolvidos com a revolução. A metrópole precisou enviar reforços e emissários 

percorreram Estados Unidos e Caribe em busca de ajuda; qualquer recurso que pudesse conter 

o movimento era válido7.  

Em abril de 1792, a França decretou igualdade entre os homens livres de todas as cores. 

Em agosto de 1793, comissários coloniais estabeleceram o fim da escravidão em São 

Domingos. Pouco depois a metrópole fez o mesmo e afirmou que todos os homens que viviam 

nas colônias, independente da cor, eram cidadãos franceses. De início a lei se aplicava a São 

Domingos, mas em 1795 a Convenção estendeu o decreto a todo o território francês8.  

As medidas eram um avanço, mas também uma tentativa de subjugar os rebeldes e mantê-

los contidos até que a revolução se esvaísse. Em 1802, o imperador Napoleão Bonaparte desistiu 

do plano, retomou a escravidão colonial e recrudesceu a ofensiva contra São Domingos. Não 

foi bem sucedido.  No já citado 01 de janeiro de 1804, São Domingos se converteu no 

independente Haiti. O novo país caribenho estava rodeado de colônias europeias intensamente 

atreladas à escravidão. Em paralelo, novas discussões cresciam e acentuavam a profundidade, 

como o abolicionismo anglo-americano e a segunda escravidão.  

 

SÃO DOMINGOS E O ABOLICIONISMO ANGLO-AMERICANO: O FIM DAS 

“PÉROLAS” NAS ANTILHAS? 

Marcus Rainsford foi um soldado britânico que em 1799 esteve em São Domingos a 

trabalho. Nos anos seguintes publicou dois livros sobre a viagem: A memoir of transactions that 

took place in St. Domingo, in the spring, sem ilustrações, de 1802 e An historical account of 

the Black empire of Hayti: comprehending a view of the principal transactions in the revolution 

of Saint Domingo, e nove litografias, de 1805. 

O primeiro deles constitui-se de um relato de 31 páginas sobre a estadia de Marcus 

Rainsford em São Domingos. De acordo com Rainsford, falava-se sobre São Domingos: muitos 

alarmes, conjecturas e crises de ansiedade. O autor se sentia no dever moral de negar essas 

                                                 
6 TROUILLOT, Michel. Power and the Production of History. Boston: Beacon Press, 1995, p. 72. 
7 FICK, Carolyn. Op. Cit, p. 39. 
8
 BLACKBURN, Robin. The American Crucible: Slavery, Emancipation And Human Rights. New York: Verso, 

2007.  
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questões. O movimento era legítimo e não existiam razões para a Grã Bretanha se sentir 

temerosa9.  

Nesse contexto, o principal responsável pelas benesses foi o líder revolucionário 

Toussaint Louverture. Rainsford descreve-o como um indivíduo humilde, inteligente e capaz. 

Em meio à destruição da guerra, Toussaint brilhava e conduzia negros e estrangeiros com 

perspicácia. Durante três semanas, a estadia do soldado britânico foi estável. Conversou e 

divertiu-se com Toussaint, constatou que o povo de São Domingos era precioso e, mesmo em 

meio à revolução, se sentiu seguro10.  

No entanto, em 1798 a Grã Bretanha fora expulsa da ilha e Rainsford, por mais pacífico 

e interessado que estivesse, era persona non grata.  Recomendaram que ele fingisse ser 

americano e por algum tempo funcionou, mas acabou descoberto. Faltavam passaportes e outros 

documentos que comprovassem a sua nacionalidade. Após rápido julgamento, o britânico foi 

condenado à morte; acusaram-no de ser espião. Contudo, em uma virada na história, Toussaint 

em pessoa decidiu dar uma segunda chance à Rainsford. Anulou a pena de morte e determinou 

que o soldado não voltasse à ilha sem os papeis necessários11. Rainsford fora salvo porque 

Toussaint mostrara a sua grandiosidade: havia a necessidade de um segundo livro. 

Nessa segunda obra, agora em 544 páginas, Rainsford reafirma que os eventos em São 

Domingos possuíam grandiosidade e provavelmente alterariam a história humana. No entanto, 

as falhas da sociedade iluminista, os preconceitos frequentes e os medos infundados nublavam 

a compreensão geral12. Negros foram capazes de repelir os seus inimigos com vigor, em seu 

próprio país. Rainsford dizia entender a questão, estar cônscio das consequências e apto a tratar 

do assunto. A fim de evitar que o movimento fosse creditado em outra época, por pessoas não 

contemporâneas aos fatos, o britânico apressou-se a escrever o relato de 1802. Três anos depois, 

com mais tempo e discernimento “encontrar-se-á uma versão sucinta e confiável, na qual a 

impolidez da crueldade e os erros da injustiça são expostos, preferencialmente que qualquer 

preconceito ou hábito nacional” 13.  

                                                 
9
 RAINSFORD, Marcus. A memoir of transactions that took place in St. Domingo, in the spring. London: John 

Carter Brown Library, 1802, p. 8 
10 Ibidem, p. 14. 
11 Ibidem, p. 30. 
12 RAINSFORD, Marcus. An historical account of the Black empire of Hayti: comprehending a view of the 

principal transactions in the revolution of Saint Domingo. London: John Carter Brown Library, 1805, p. 40.  
13 Ibidem, p. 48. 
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Sobre as ilustrações Rainsford é enfático: "A mera descrição não transmite com a mesma 

força do que quando acompanhada por ilustrações gráficas dos horrores que impressionarão a 

mente do público” 14.  O britânico estava determinado a difundir a revolução e as experiências 

que vivenciara e é compreensível o uso de imagens em um contexto com altos índices de 

analfabetismo e desinteresse pelo tema. A quem não pudesse ou quisesse enfrentar as 544 

páginas, havia as 09 litografias. Naturalmente, nenhuma dessas imagens significa o retrato fiel 

da realidade. Trata-se de representações e apropriações feitas pelo autor com porções da 

verdade. Nem por isso menos válidas à análise15.  

 

 Figura 1      

Em uma delas, intitulada “O autor quando sob sentença de morte aliviada por uma mulher 

de cor benevolente”, Marcus Rainsford, atrás das grades, recebe comida de uma mulher negra 

carregando uma cesta. Nos detalhes temos um forte em uma colina, um campanário, palmeiras 

e grilhões16. O evento foi destacado por Rainsford nos dois livros. Sentia-se extremamente grato 

pela mulher que lhe deu um pouco de conforto em momento tão difícil. Nunca soube o seu 

nome, mas jamais se esqueceu dela.  

                                                 
14 Ibidem, p. 48. 
15 PLAZA, Julio. Tradução intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 1987. 
16 RAINSFORD, Marcus. Op. Cit, p. 27.  
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Consonante à descrição da imagem, Rainsford desejava elencar os pontos positivos da 

população de São Domingos. Ao seu modo. A começar, hospedou-se no Hotel da República, 

edifício elegante e bem organizado. Exceto pela pele predominantemente negra, não notou 

grandes diferenças de uma hospedagem europeia. No local em que fez as suas refeições, foi 

tratado com cordialidade e educação e sentiu-se como em um café londrino. No campo das 

artes, assistiu a uma encenação de Molière com precisão idêntica aos franceses17. Quando disse 

que combateria preconceitos, Rainsford o fez de forma segura. Não se propôs a esmiuçar a 

cultura africana em São Domingos, a construção do créole, ou as influências que negros deram 

aos homens brancos.  

Nesse ponto de vista, os negros eram tão gentis, estáveis e obedientes que dificilmente se 

rebelariam por conta própria. Para Rainsford, os escravos poderiam até mesmo ser felizes em 

São Domingos. O clima era agradável, estavam bem vestidos e alguns possuíam pequenas 

plantações ou criavam galinhas, porcos e até cavalos. No entanto, os colonos não hesitaram em 

explorá-los e tratá-los como a classe mais ordinária de seres humanos. Os franceses não eram 

necessariamente maus, mas consideravam a sua estadia na ilha provisória, estavam ali para 

fazer ou reconstruir fortunas. Não havia tempo para desenvolver laços. Como consequência, o 

espírito revolucionário cresceu e se consolidou ao longo dos anos18. 

 Novamente Rainsford se mostrou reticente em quebrar os padrões europeus. Os negros 

iniciaram o movimento devido à incompetência francesa. Não porque desejaram e podiam, 

porque jamais seriam felizes com a liberdade cerceada. Para o autor, o tráfico e a escravidão 

eram possibilidades plausíveis. Bastava que os senhores não se excedessem e nem abusassem 

do poder que possuíam.  Diante de um cenário negativo e já desgastado, a abolição emergia 

com um caminho que, ao menos para Rainsford, deveria ser percorrido com cuidado19.  

 O movimento abolicionista estava extremamente atrelado ao contexto em que se inseria, 

possuía objetivos diversos e iniciativas não coordenadas20. Os primeiros impulsos para 

mudança giravam mais em torno de melhorias que na abolição do tráfico e emancipação da 

                                                 
17 RAINSFORD, Marcus. Op. Cit, p. 280. 
18 RAINSFORD, Marcus. Op. Cit, p. 285. 
19 RAINSFORD, Marcus. Op. Cit, p. 160. 
20

 TEMPERLEY, Howard. Eric Williams and Abolition: The Birth of a New Orthodoxy.  In: SOLOW, Barbara 

L.; ENGERMAN, Stanley L.  British Capitalism and Caribbean Slavery. The legacy of Eric Williams. Cambridge: 

Cambridge University Press. 1987, pp. 229-257. 
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escravatura. Rainsford, inclusive, acreditava que a Grã Bretanha com as suas fábricas possuía 

formas de trabalho tão virulentas quanto o escravismo das colônias21.  

Além disso, havia os fatores econômicos como possíveis embargadores. Em 1807, ano de 

fim do tráfico, a Grã Bretanha era a maior potência europeia e as suas colônias rendiam altos 

lucros. Em 1815, nem Cuba ou Brasil ultrapassaram a liderança da Grã Bretanha na produção 

de açúcar e café. A ascensão da indústria também não funcionou como justificativa, havia a 

plena capacidade dos dois sistemas conviverem. E conviviam22. Os próprios abolicionistas 

reconheciam que o escravismo era altamente lucrativo. Rainsford afirma que em termos 

estritamente econômicos, não havia motivos para abolir o tráfico ou emancipar escravos23.  

De acordo com o historiador Christopher Brown, a campanha antiescravista britânica 

precisava de alguns elementos para se desenvolver. A começar, a escravidão deveria ser 

considerada um erro moral. Em seguida, esse erro precisava receber cunho político, atrair 

interesse sustentado e se tornar fonte de preocupação. Nesse contexto, os interessados 

(políticos, grupos religiosos, filantropos) deveriam estruturar as novas inquietações. 

Finalmente, o confronto com o sistema escravista tinha de ser problema pessoal e coletivo, 

prioridade para além dos protestos iniciais, sustentada em uma organização coerente e 

institucional 24.  

A conjuntura estava diretamente atrelada à Revolução Americana. O conflito não causou 

o abolicionismo britânico, mas influenciou significativamente o caráter moral das instituições 

coloniais e práticas imperiais. O escravismo foi repensado, transformou-se em símbolo e fonte 

de auto-exame. Ambos os abolicionismos foram organizados em bases reformistas, com 

participação de comunidades religiosas e direcionados à ação legislativa, além de promoverem 

debates públicos e participação popular25 

Além disso, é preciso compreender que a Grã Bretanha era uma grande potência, 

provavelmente a maior, mas não a única nação do mundo. Não existia poder dentro ou fora da 

lei que fizesse com que a Grã Bretanha pudesse abolir o tráfico em todo o globo. Aliás, até o 

último momento havia dúvidas se o tráfico se tornaria ilegal na Grã Bretanha. Em 

concomitância aos projetos abolicionistas, desenvolveu-se a chamada segunda escravidão. 

                                                 
21 RAINSFORD, Marcus. Op. Cit, p. 160. 
22

 DRESCHER, Seymour. Le “déclin” du système esclavagiste britannique et l’abolition de la traite. In:  Annales. 

Histoire, Sciences Sociales. v. 31, n. 2, mar.-abr., 1976, pp. 414-435. 
23 RAINSFORD, Marcus. Op. Cit, p. 160. 
24

 BROWN, Christopher. Moral Capital. North Carolina: The University of North Carolina Press, 2006, p. 36. 
25 Ibidem, p. 27. 
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SÃO DOMINGOS E A SEGUNDA ESCRAVIDÃO: CUBA, A NOVA “PÉROLA” 

DAS ANTILHAS? 

A revolução de São Domingos devastou economicamente a colônia e outras regiões 

emergiram como substitutas no contexto da segunda escravidão. De acordo com Dale Tomich, 

os interesses da Grã Bretanha prevaleceram à medida que a hegemonia da região, a economia-

mundo e a Revolução Industrial se mostraram capazes de reestruturar as necessidades e 

solidificar essa nova escravidão. Nesse contexto, o desenvolvimento da classe média, o 

aumento do número de trabalhadores e a procura por novas matérias primas consolidaram o 

açúcar, o café e o algodão como bens primordiais26. Enquanto os antigos centros escravistas 

declinavam, Cuba, Brasil e o Sul em dos Estados Unidos ascendiam. Além disso, o historiador 

Tâmis Parron estruturou a necessidade de se pensar além do ponto de vista econômico. Parron 

acredita que em adição à hegemonia britânica, é preciso compreender as ações de senhores e 

escravos, a dimensão política e os fatores culturais27.  

Entre a primeira e a segunda escravidão existem semelhanças e descontinuidades. A 

primeira escravidão associava-se aos sistemas da Espanha, Portugal, Países-Baixos, Grã 

Bretanha e França. Possuiu caráter colonial, mercantil e atrelado ao tráfico de escravos e à 

plantation. A sua estrutura era um acontecimento inédito. Impérios marítimos europeus 

compravam seres humanos no continente africano para utilizá-los como mão-de-obra nas 

Américas. Era pouco diversificada; concentrada no trabalho braçal e racial dos africanos. Em 

colônias mais bem sucedidas, como São Domingos, o número de escravos era maior que de 

homens brancos28  

A segunda escravidão negava esse status de colônia, seja de forma efetiva, como no caso 

dos Estados Unidos, ou por meio de aspirações, como Brasil e Cuba. Apresentava um regime 

mais autônomo, que reivindicava soberania e era capaz de suportar movimentos 

revolucionários, além de atender às demandas do pós-colonialismo. Certamente precisava de 

um Estado que a amparasse, mas não que a controlasse. Provavelmente era mais moderna e 

produtiva, definitivamente não era mais humana. Ambos os modelos utilizaram cativos a partir 

                                                 
26

 TOMICH, Dale. Pelo o prisma da escravidão. São Paulo: Edusp, 2011, pp. 83-89.  
27

 PARRON, Tâmis. A política da escravidão na era da liberdade: Estados Unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. 

São Paulo: USP, 2015, p. 14. 
28

 BLACKBURN, Robin. Por que a segunda escravidão? In: MARQUESE, Rafael. SALLES, Ricardo. Escravidão 

e capitalismo histórico no século XIX. Cuba Brasil e Estados Unidos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016, 

p. 14. 
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de critérios étnicos, lançaram mão do trabalho forçado e trataram os escravos como mercadorias 

que poderiam ser compradas e vendidas29.  

No tocante à pesquisa, o caso cubano é de extrema importância. Cuba possuía muito antes 

de São Domingos organizar a sua Revolução. No entanto, até finais do século XVII, a colônia 

era mais uma sociedade com escravos que uma sociedade de escravos. Com a queda econômica 

de São Domingos, o cenário tomou novas proporções. Plantadores cubanos compreenderam 

que o espaço deixado por São Domingos, em breve Haiti, não poderia ser desperdiçado e 

trabalharam para expandir a escravidão e o açúcar30.   

Desde 1780, os plantadores de Havana enviaram petições ao rei solicitando a abertura do 

comércio de escravos. Destacavam o potencial de Cuba e a possibilidade de a Espanha competir 

diretamente com Portugal e Inglaterra. O crioulo e advogado Francisco Arango y Parreño viajou 

à Madri e tornou-se uma espécie de porta-voz da causa. As medidas surtiram efeito. O império 

espanhol comprometeu-se a reestruturar a região e o açúcar, bem como a escravidão cresceram 

a olhos vistos31  

Em 1789 a metrópole julgou necessário o estabelecimento de um código negro, a fim de 

organizar os direitos e deveres dos escravos e de seus senhores. A ideia de impor limites aos 

negros não foi bem recebida e ainda que o decreto nitidamente privilegiasse os colonos, acabou 

abolido em 1794. O rei pediu que o espírito do código permanecesse. Até 1791, São Domingos 

emergiu como um exemplo. A próxima e próspera colônia era um esquema a ser imitado e, 

quem sabe, superado. Quando a rebelião de escravos tornou-se evidente, os senhores mudaram 

de posicionamento e acreditaram que o vácuo econômico deixado parecia tão bom quanto uma 

ajuda divina.  

Pouco depois, compreenderam que a situação era mais complexa. Em novembro do 

mesmo ano, relatos sobre a revolução se espalhavam por Cuba e a suposta benção ganhou ares 

de maldição. E se os horrores de São Domingos se repetissem em Cuba? Apesar de preocupado, 

Arango estava otimista. Acreditava a revolução não se estenderia e por mais intensa que 

parecesse, tratar-se-ia de um momento breve para Cuba ampliar as suas produções e se manter 

em alta quando a França recuperasse a colônia.  

                                                 
29 Ibidem, p. 19. 
30

 FERRER, Ada. Freedom’s mirror: Cuba and Haiti in the Age of Revolution. New York: Cambridge University 

Prress, 2014, p. 30. 
31 Ibidem, p. 33. 
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Nesse ponto de vista, era válido seguir os passos de São Domingos em relação ao 

colonialismo, o açúcar e a escravidão, mas tomar cuidado com as convulsões e conter a 

iminência do Haiti32. Ao longo dos anos, outras medidas foram tomadas por Arango e seus 

companheiros. Por exemplo, tornou-se necessário vigiar os territórios cubanos mais afastados, 

realizar contagens da população e, na medida do possível, exigir relatórios mensais dos colonos 

sobre a mão de obra escrava33.  

 Na teoria, havia até dúvidas se os escravos de fato iniciaram a revolução. Relatos 

afirmavam que os verdadeiros líderes eram mulatos ou brancos rebeldes e os escravos meros 

seguidores. Na prática, várias restrições foram elaboradas ou reafirmadas. Desde a Revolução 

Francesa as autoridades espanholas em Cuba confiscavam jornais, panfletos e cartas vindos da 

França que pudessem incutir o espírito revolucionário. Em meio ao caos de São Domingos, a 

coroa passou a se preocupar também com a procedência dos negros vindos do tráfico34.  

 Traficantes e colonos asseguravam que os escravos vinham diretamente da África. Na 

verdade, não era tão fácil saber a real origem dos negros e os navios poderiam vir com 

indivíduos que presenciaram ou até participaram da Revolução de São Domingos. Ao longo 

dos 13 anos de movimento, a Espanha ordenou e revogou leis que proibiam os escravos 

franceses em seus territórios. Nunca foi simples. Os decretos demoravam a chegar, nem sempre 

eram obedecidos e muitas vezes os lucros faziam valer os riscos35  

Paralelamente, em 1802, Napoleão Bonaparte decidiu retomar o controle de São 

Domingos. Dentre uma série de medidas, contratou o escritor francês Jean Louis Dubroca para 

desmoralizar os principais líderes do movimento revolucionário. A encomenda se consolidou 

em duas obras: La vie de Toussaint Louverture, de 1802, sem ilustrações, e La vie de Jean 

Jacques Dessalines, de 1806, com 10 litografias. No entanto, os livros foram lançados primeiro 

em espanhol, na famosa editora Mariano Zúñiga y Ontiveros. As justificativas remetiam à 

facilidade na publicação imediata das obras. De forma consciente, ou não, outros elementos 

vieram à tona quando esses textos e imagens passaram a circular pela Espanha e suas colônias36.  

Segundo Dubroca, não havia como a Europa permanecer indiferente ao que acontecia em 

outras nações. A questão se elucidaria após todos tomarem conhecimento dos tenebrosos 

                                                 
32 Ibidem, p. 41. 
33 Ibidem, p. 43. 
34 Ibidem, p. 56. 
35 Ibidem, p. 56. 
36 MORA, Arturo Soberón. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, um impresor ilustrado de la Nueva España. TEMPUS: 

Revista de História de la Facultad de Filosofia y Letras, Ciudad de Mexico, v. 10, n. 1, 1993, pp. 52-74. 
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acontecimentos em São Domingos. De acordo com o autor, a desunião dos brancos da ilha fez 

com que os negros se apoderassem dela. A partir de então, agiram com as próprias mãos, em 

meio a uma crueldade sem precedentes37.  

Na primeira obra Toussaint é deslegitimado em cerca de 64 páginas. De acordo com 

Dubroca, o negro era um exímio cavaleiro, dedicado ao movimento e pouco suscetível a 

distrações38. Os únicos elogios convertiam-se nos principais defeitos. Aparentemente, 

Toussaint utilizava essas habilidades para cometer crimes, traições e matar seres humanos se 

assim julgasse conveniente. Além disso, deturpava os ensinamentos do catolicismo, vivia 

cercado de sacerdotes, mas não hesitava em trocar o altar pela carnificina. Dizia-se letrado, 

integrado à cultura europeia, mas mal falava o francês e muitos dos seus textos eram escritos 

pelos seus comissários39. 

 As acusações a Jean Jacques Dessalines eram tão ou mais intensas. Em 140 páginas o 

africano é descrito como um ser atroz, coberto de sangue humano e destituído dos costumes da 

civilização europeia. Nos parcos momentos pacíficos com os homens brancos, Dessalines não 

hesitou em matar os negros, separar mães dos filhos e estuprar mulheres. As dez litografias 

consolidavam o cenário e traziam à tona a brutalidade da revolução. Imagens gráficas foram 

valorizadas, com assassinatos, decapitações e desmembramentos. Não se tratam de documentos 

neutros. Segundo Peter Burke: “Imagens não devem ser consideradas simples reflexos de suas 

épocas e lugares, mas sim extensões dos contextos sociais em que elas foram produzidas e, 

como tal, devem ser submetidas a uma minuciosa análise, principalmente de seus conteúdos 

subjetivos.40”.   

                                                 
37

 DUBROCA, Jean Louis. La vie de Jean Jacques Dessalines. London: John Carter Brown Library, 1806, p. 1. 
38

 DUBROCA, Jean Louis. La vie de Toussaint Louverture. London: John Carter Brown Library, 1802, p. 63. 
39 Ibidem, p. 18. 
40 BURKE, Peter. Testemunha ocular. História e imagem. São Paulo: Edusc, 2004, pp. 11-25. 
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 Figura 2. 

Nessa imagem, Dessalines é descrito como Desalines. O líder é representado em um 

acampamento francês e possui a espada em uma mão e a cabeça de uma mulher branca na outra. 

Como Toussaint, usa um uniforme. Na lateral, há uma mão cortada41. A figura não representa 

uma cena específica do livro, mas conota o caráter extremado de Dessalines. Além disso, 

constitui-se de um eficiente símbolo anti-abolicionista ao retratar o famoso Dessalines como 

um ser virulento e sem escrúpulos.  

Segundo Dubroca, os colonos foram descuidados, mas os únicos responsáveis pelo caos 

de São Domingos eram os negros. Incivilizados, violentos e rebeldes. A solução não estava em 

melhorar as condições de vida dos escravos. Muito menos o fim do tráfico ou da escravidão. 

Os homens brancos deveriam intensificar a repressão, extinguir as possibilidades de 

organização negra e divulgar as atrocidades que ocorrera em São Domingos. É sabido que a 

França não recuperou São Domingos, mas os textos de Dubroca mantiveram-se úteis a outros 

cenários, como o cubano. Os livros e principalmente as imagens serviram para assustar as elites 

                                                 
41 DUBROCA, Jean Louis. Op. Cit, p. 36 
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e seus colonos, além de demonstrar os perigos das ideias revolucionárias. Até pelo menos 1815, 

as obras de Dubroca foram prioridade de publicação na editora do império espanhol42.  

 

CONCLUSÃO 

Não é fácil precisar se Marcus Rainsford ou Jean Louis Dubroca possuíam consciência 

do lugar de suas obras. Alguma noção é provável. Rainsford se relacionava com o 

abolicionismo e Dubroca foi contratado por Napoleão Bonaparte. Além disso, ambos 

escreveram textos de fôlego e mostraram-se determinados a disseminar suas respectivas 

mensagens. Em certa medida opostas, de vez em quando complementares. 

No entanto, se hoje é relativamente possível estruturar o abolicionismo anglo-americano, 

os conceitos de primeira e segunda escravidão e a ascensão de Cuba enquanto colônia, 

Rainsford e Dubroca foram contemporâneos a essas questões. Por mais engajados que 

estivessem ao período de seus livros, não havia como saber que o tráfico britânico findaria 

pouco depois, que a segunda escravidão se consolidaria ao longo do século XIX e Cuba se 

tornaria a “pérola” que fora São Domingos. 

 À indiscutível parcialidade desses autores, somam-se uma série de dúvidas e 

imprecisões. Não por isso Rainsford e Dubroca são menos válidos como fonte de pesquisa. 

Cabe ao historiador assimilar e ordenar esses processos em trabalhos acadêmicos e seminários 

temáticos.  

                                                 
42 MORA, Arturo Soberón. Op. Cit, pp. 52-74.  
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GUERRA CIVIL ESPANHOLA: UMA GUERRA CULTURAL? 

 

Anderson Albérico Ferreira* 

 

“O tempo cultural não é cronológico – 

coisas do passado podem, de repente, 

tornar-se altamente significativas para 

o presente e estimulantes do futuro1”. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Guerra Civil Espanhola (1936-1939) foi um conflito bélico que teve grande impacto 

internacional e que está, profundamente, enraizado na memória espanhola. Tal evento, é 

considerado como “o fenômeno histórico espanhol de maior transcendência internacional dos 

últimos dois séculos” (T.A)2. Na atualidade, aproximadamente oito décadas após o início do 

conflito, encontramos uma extensa quantidade de trabalhos desenvolvidos sobre este momento, 

como pontuado pelo historiador Francisco Romero Salvadó 3, “milhares de artigos, 

dissertações, romances, documentários e filmes inspirados nesse conflito testemunham seu 

impacto duradouro e colocam seu estudo no mesmo patamar de outros grandes acontecimentos 

do século XX […]”. Essa grande efervescência de produções se dão, principalmente, no período 

pós-governo Franquista, a partir de 1970, com a possibilidade de acesso a documentos antes 

silenciados por esse governo autoritário. É possível notar que grande parte desses trabalhos 

estão centrados na análise da conjuntura política, social, econômica, bem como, nos embates e 

frentes bélicas deste período. O que nos faz deparar com uma lacuna quanto à reflexão sobre o 

campo simbólico e aspectos culturais deste momento. Não negamos que existam estudos de 

pesquisadores de renome, e até mesmo trabalhos de pesquisadores e estudantes contemporâneos 

sobre esse assunto, porém o objeto de estudo destes se centra basicamente num mesmo ponto, 

que é a análise das produções artísticas que tiveram por temática a guerra, como o filme “Por 

que os sinos dobram” de Ernest Hemingway e os cartazes produzidos durante a guerra.  

                                                 
* Graduando em Produção Cultural (IFRJ-campus Nilópolis) 

1 MAGALHÃES, Aloísio. E triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro, 1997. p.75.  

2 MORADIELLOS, Enrique. Ni gesta heroica, ni locura trágica: nuevas perspectivas históricas sobre la 

guerra civil. Ayer. Madrid, 2003. p.11.   
3 ROMERO SALVADÓ, Fransisco J. A Guerra Civil Espanhola. Rio de Janeiro, 2008. p.7. 
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Em sentido alternativo, buscamos refletir o campo cultural, desse período, sob um olhar 

que vai além de uma perspectiva que restringe cultura meramente às artes. Partimos sob a ótica 

das ciências sociais, especificamente a sociológica e antropológica, as quais entendem que,  

a cultura consiste na própria sociedade, enquanto esta oferece às 

pessoas e aos grupos padrões de conduta. Ela concerne, assim, toda a 

vida social, na medida em que abarca os seus sistemas de ideação, de 

representação e de expressão, os seus sistemas éticos e os seus 

referenciais para a ação4. 

 

 Nesse contexto, buscamos realizar uma reflexão que entende a cultura – sistema de 

significações e ideários – como motriz da Guerra Civil espanhola. 

 

METODOLOGIA 

Entendemos que metodologia científica vai além de um conjunto de técnicas e formas de 

pesquisar um objeto. Pois é ela que nos ampara e norteia dentro de um vasto e infinito campo 

de possibilidades que, para as ciências humanas e sociais, o mundo das relações sociais aspira. 

Sendo assim, ela nos possibilita sistematizar o pensamento reflexivo e analítico acerca do 

campo vislumbrado, de forma a nos conduzir a realizar um recorte nessa totalidade.  

Esse recorte é concebido a partir do ponto de vista de onde nos 

encontramos e dos pressupostos que trazemos conosco, o que nos 

possibilita experimentar e valiar a totalidade no nosso cotidiano. No 

caso de um cientista que visa pesquisar uma realidade, além do ponto 

de vista e dos pressupostos, é necessário todo um instrumental que 

possibilite a pesquisa. Esse instrumental não é apenas material, mas 

também um conhecimento sobre como operar o material, o que 

perceber, o que fazer com os resultados, entre outras coisas5.     

Logo, um mesmo fato, ou objeto “recortado”, pode ser analisado sob várias perspectivas 

que dependem da abordagem e da “bagagem” científica, de leitura etc. do pesquisador. Neste 

sentido, este artigo caracteriza-se como uma breve reflexão sobre as correntes historiográficas 

das causas da Guerra Civil Espanhola, que ocorreu durante os anos de 1936 a 1939. Também 

desenvolvemos uma reflexão que entende as causas e o próprio momento bélico, como uma 

guerra cultural e ideológica. 

 Entendemos que estudar esse período é de suma importância para compreendermos 

tanto as revoluções culturais e sociais do final do século XX, como as conjunturas atuais de 

                                                 
4 FERNANDES, Antônio Teixeira. A mudança cultural na sociedade moderna. Revista de Comunicação e 

Linguagens. CIDADE, 1988. p.126. 
5 VICTÓRIA, Gomes Ceres. et al. Pesquisa qualitativa em saúde: uma introdução ao tema. Porto Alegre, 

2000. p.33. 
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guerras culturais6
. Sendo assim, a história como ciência nos possibilita esse feito, a partir do 

momento que esta serve tanto analisar o passado e se entender o presente, como para analisar o 

presente para se entender o passado7. 

 Em linhas gerais, a tessitura do presente trabalho foi elaborada a partir da análise 

qualitativa dos dados construídos por meio de uma pesquisa de cunho documental, realizada 

especificamente na literatura científica produzida. Vale ressaltar, que de acordo com Arilda 

Godoy8 a pesquisa documental é apropriada para estudos de longos períodos no tempo, bem 

como para estudos de objetos os quais não temos acesso físico, seja por motivos de distância, 

falecimento e etc. 

 

CULTURA COMO TEMÁTICA ESTRUTURANTE 

A relação, principalmente entre cultura e política é milenar, porém o campo cultural, num 

sentido mais amplo de cultura, passou a ocupar mais notavelmente um espaço de protagonismo, 

no contexto social, de reflexão e disputas, somente a partir do século XIX. É de extrema 

importância ressaltar que o campo cultural, ou simbólico9, como denominado por Bourdieu, é 

que cimenta e fortifica os sistemas de relação social e de poder. Logo seu estudo faz-se 

extremamente necessário. Sendo assim, antes da chegada do século XIX, o campo simbólico já 

era “explorado”, porém sua concepção e entendimento estava restrito à religião, ou seja, a um 

fragmento do grande arcabouço que se entende hoje por cultura. As sociedades, nesse momento, 

se organizam em torno da fé, fundamentadas sob a tríade – rito, mito e tradição – o que 

possibilitava a regulação e dominação social. Porém com a virada do século e a mudança dessas 

sociedades de sacrais para modernas, sobretudo, por conta do advento do iluminismo e do 

ideário homocentrista, as antigas formas de estrutura social passam a perder, em certa medida, 

sua legitimidade que estava baseada na prerrogativa divina. Em vários países da Europa 

Ocidental, a religião passa a perder seu lugar de centralidade e dá lugar a certo ceticismo 

pluralista e a valores “profanos”. 

Já no século XIX a cultura, sob a perspectiva vanguardista e progressista do liberalismo, 

passa a ser “liga” da construção dos modelos e dinâmicas modernas. A cultura nesse momento 

                                                 
6 Em resumo, guerra cultural seria o conjunto de oposições e embates entre ideias e sistemas de 

significação. Hoje observamos uma guerra cultural entre o “morro” e o “asfalto”, entre os bastiões da cultura 

ocidental e as culturas marginais; entre a cultura popular e local versus a cultura globalizada. Também  
7 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício de historiador. Rio de Janeiro, 2001.  
8 Idem, 1995b. p.22. 
9 Cf. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro, 1989. 
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tem uma significação quase que tautológica, pois ambas as concepções, tanto religiosa, do 

passado, como secular, daquele presente momento, entendiam a cultura como uma questão do 

espírito, porém a primeira o “aprisionava”, enquanto a segunda o “libertava”, quando  propunha 

que cultura nada mais era que o cultivo total e harmonioso da personalidade e civilidade 

humana10  – protótipo da noção que viria a ser entendida por civilização.  

 A cultura como esfera temática de estudo, emerge um pouco mais sólida, somente no final 

do século XIX e desenvolve-se tímida e paulatinamente, de forma bem setorizada. No que se 

refere ao seu estudo,  

a tradição das Ciências Sociais, nos seus diversos ramos disciplinares, 

confinava a esfera da cultura a certos gêneros específicos: na Literatura, 

à discussão estética; na Antropologia, à compreensão das sociedades 

indígenas, folclore e cultura popular. Na História, à reflexão sobre as 

civilizações11 

 Atualmente, ao debruçarmos sobre os estudos e reflexões teóricas acerca do campo 

cultural, observamos que sempre houve uma disputa, a qual era travada a nível conceitual e 

acadêmico. Várias correntes teóricas foram elaboradas, sobretudo no século XIX, para 

satisfazer ou rebelar-se contra a realidade e/ou as forças político-sociais de seu período 

histórico. Nesse período, o campo simbólico adquire tamanha proporção e relevância, que o 

leva a ocupar-se cada vez mais dos demais campos, sobretudo o político e social. 

 Visto sobre esta perspectiva, cultura sempre esteve “contaminada” e engajada na 

política. No século XX ela foi cada vez mais usada como ferramenta de dominação, manobras 

e disputas políticas, considerando sua dimensão e penetração social. Símbolos e signos 

passaram a alimentar e dar forma aos espectros ideológicos – tal como os nacionalismos – na 

empreitada de envolver, emocionar, recrutar e persuadir as grandes massas. Sobretudo o cinema, 

as artes plásticas, a literatura e até mesmo as artes performáticas passaram a ser catalisadoras 

tanto de ideários reacionários – como, por exemplo, o cinema nazista – como também daqueles 

revolucionários. Neste contexto de fragmentação que, sobretudo as sociedades europeias 

ocidentais experimentavam, os aspectos ideológicos tomam força no imaginário social, cada 

parte dessa grande Europa dividida, embebidas de sentimentalismo, lutava pelos seus sistemas 

ideológicos e culturais vanguardistas ou reacionários. Logo, o que se via no século XX não 

eram guerras, limitadas à busca de hegemonia política e econômica. As guerras desse período 

se caracterizavam por serem guerras culturais de massa, nas quais se enfrentavam o novo e o 

                                                 
10 EGLEATON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo, 2011. p.21.  
11 ORTIZ, Renato. As ciências sociais e a cultura. Tempo Social. São Paulo, 2002. p.19. 
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velho, a civilização e a cultura, o tradicionalismo versus a modernização, a opressão e a 

liberdade. 

Em suma, mesmo em meio a toda turbulência deste século, o campo cultural 

experimentou profundas e importantes transformações que tiveram grande influência sobre as 

revoluções nos demais campos. Em especial no século XX a cultura passa a desempenhar um 

papel fundamental e central nas diversas dinâmicas e configurações sociais, bem como, nas 

disputas de poder, que perduram até os dias hoje12. 

 

(RE) PENSAR A GUERRA CIVIL ESPANHOLA 

 Várias são as hipóteses das causas que levaram ao desencadeamento da guerra: alguns 

historiadores, como Santos Juliá13, defendem que os problemas da Espanha do século XX, 

dentre os quais se inclui a guerra civil, eram essencialmente de índole política. Francisco 

Romero Salvadó14 pontua que a guerra foi uma tentativa brutal de resolver os problemas 

políticos e sociais. Já Luis de Llera15 entende que a guerra foi o produto de uma onda sucessiva 

de descontentamentos e todas as formas de falhas na Espanha. Porém as causas da guerra são 

muito mais amplas e matizadas para serem reduzidas somente a fatores pontuais como 

problemas políticos ou sociais. Observamos na historiografia desse acontecimento histórico, 

várias correntes interpretativas e hipotéticas, que foram desenvolvidas por pesquisadores, tanto 

espanhóis, como estrangeiros,  ao longo dos anos que seguiram a guerra. 

 A primeira interpretação, ou abordagem histórica, da guerra civil espanhola é 

desenvolvida após a vitória de Franco, a partir de um enfoque que podemos chamar de 

historiografia da direita. Seu modelo metodológico de pesquisa é amplo, porém uma 

característica marcante é sua investigação ser acurada e minuciosa, buscando apoio no maior 

número de fontes primárias possíveis. Essa primeira interpretação, como história oficial e 

enfoque sério sobre a guerra, monopolizou a produção reflexiva e científica sobre a origem 

desse momento bélico até, aproximadamente, a década de 196016. Em suma, este enfoque 

interpretativo entendia que a guerra nada mais foi que uma resposta contra o levante 

                                                 
12 HALL, Stuart. A centralidade da cultura: notas sobre  as revoluções culturais do nosso tempo. Educação 

e Realidade. Porto Alegre, 1997. p. 22-23 
13 SANTOS, Juliá. Introducción. In: _______ (coord.) La España del siglo XX. Madrid, 2007. p.15-16.  
14 Ibidem. p.7-14. 
15 LLERA, Luis de. Las causas de la guerra. In: ANDRÉS-GALLEGO, José.(coord) Historia de España 

Actual: La Guerra Civil (1936-1939). Madrid, 1989. p.55-120. 
16 PELAYO, Rafael Zaragoza. Las causas de la guerra civil española desde la perspectiva actual: 

aproximación a los diversos enfoques históricos. Historia Actual Online. Cádiz, 2007. p.167. 
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revolucionário e extremista, que impôs um governo que se dizia democrático, e que vinha  

contra a sociedade e as instituições espanholas de “bem”, ou seja o que ocorreu nada mais foi 

que a neutralização daqueles que lutavam contra a “ordem”, como explica Rafael Pelayo, 

[…] foi a destruição da legitimidade constitucional por parte daqueles 

que haviam-na imposto unilateralmente – a conjunção jacobina e 

revolucionária – exercida tanto pelo governo como pelas ruas contra 

uma massa de católicos e gente de “bem” [“ordem”], o que originou a 

guerra e não a guerra quem destruiu a legalidade republicana17. (T,A)   

 Esse enfoque historiográfico vai perder força somente na segunda metade dos anos de 

1970, em um momento posterior à morte do general Francisco Franco, para dar lugar à outra 

perspectiva tão extremista e reducionista, quanto a primeira concepção. Prevalece soberana por 

aproximadamente trinta anos, tanto nos meios de comunicação, como na universidade, e, 

sobretudo na sociedade, uma concepção que comumente é denominada de progressista. Esta 

tem um modelo explicativo da história ao estilo marxista. Constrói seu discurso numa trama 

que deprecia e demoniza o bando fascista. De acordo com Pelayo, essa concepção “conseguiu 

apagar a presença dos historiadores conservadores, os quais permaneceram ignorados e 

depreciados por grande parte dos leitores, especialmente por estudantes e jovens 

historiadores”18. Tal concepção propagava que, 

“[…] um grupo de militares, instrumento das camadas mais poderosas 

e reacionárias do país (a oligarquia), se levanta contra um regime 

democrático legítimo e moderno que é defendido pelas organizações 

populares, provocando uma guerra civil que ao final ganham graças a 

ajuda nazifascista.”19 

 

 Em suma, essa concepção entende a história como o resultado de lutas de classes nas 

sociedades modernas, nas quais os partidos políticos desempenham o papel de meros 

instrumentos de manobras e embate social. Sob esse olhar, no caso espanhol, os progressistas 

entendem que a guerra civil foi o ápice de um processo que se origina no intento da burguesia 

romper com a dinâmica do antigo regime, no objetivo de se alcançar a modernização e, 

sobretudo, viabilizar a revolução burguesa que nunca tinha efetivamente ocorrido. Porém, num 

                                                 
17 Ibidem. p. 167. No original: “[…] fue la  destrucción de la legalidad constitucional por parte de quienes  

la habían impuesto  unilateralmente – la consunción jacobina y revolucionaria- ejercida tanto desde el gobierno 

como desde la calle contra una masa de católicos y gente de ‘orden’, lo que originó la guerra, y no la guerra la 

que destruyó la legalidad democrática republicana” (N.A.) 
18 Ibidem, p. 168.  
19 Ibidem, p.168. No original: “[…] un grupo de militares, instrumento de las capas más poderosas y 

reaccionarías del país (la oligarquía), se alza contra un régimen democrático legítimo y avanzado que es defendido 

por las organizaciones populares, provocando una guerra civil que al final ganan gracias a la ayuda nazi y fascista.” 

(N.A.) 
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primeiro momento, a fragilidade que a burguesia espanhola detinha a impossibilitava de travar 

um embate direto que seria acarretado, caso esta pretendesse rebelar-se contra o antigo sistema 

espanhol – militares, coroa, igreja e, sobretudo, a oligarquia latifundiária –, sendo assim, a 

burguesia, como forma de manobra política, se alia as forças que tanto quer depor. Tal aliança, 

sobretudo, no final do século XIX, prejudica e acaba por limitar os propósitos de reformismo 

político e social, aspirados pelo movimento regeneracionista – intento encabeçado pelo partido 

liberal de Canalejas, que buscava uma transformação e modernização profunda desde dentro da 

Espanha – o que leva a vitória da oligarquia dominante e seu (contra) movimento 

restauracionista20. Esse modelo permaneceu incapaz de suprir as aspirações e demandas que a 

sociedade espanhola desejava, bem como permaneceu reacionária e incapaz de se integrar à 

lógica de modernização política e social, bem como, de interagir com novos movimentos sociais 

que vieram surgindo a partir do final do século XIX.  

 Uma real mudança política, em certa medida favorável às aspirações modernistas, só 

ocorre com a “proclamação” da II República em 14 de abril 1931, que ainda que tenha sido um 

movimento brusco, foi recebido com os mesmos anseios regeneracionistas, de transformação 

e modernização político-social. Sua instauração acontece pacificamente sem rebelião ou 

conflitos armados, foi recebida tanto pela sociedade, como pela burguesia, como uma forma de 

salvação, 

uma nova oportunidade de culminar na revolução burguesa até o final 

(esta entendida não sob o modo anglo-saxão, mas o francês) e construir 

um autêntico regime democrático que fosse capaz de integrar o 

movimento obreiro; mas de novo, e graças ao auge do fascismo 

internacional, a reação volta a triunfar na Espanha.21 

 Ainda sob essa lógica da luta de classes como motriz da história, a Segunda república 

(1931-1936) caracterizar-se como palco de um embate entre os partidos de orientação direitista 

e os partidos de aspiração esquerdistas, no qual os primeiros representam a oligarquia e as 

instituições do antigo regime, e os segundos representam os interesses das classes oprimidas. É 

possível observar durante os cinco anos, que durou esse modelo de governo, que a esperança 

                                                 
20 O movimento restauracionista foi um sistema baseado na oligarquia e no doutrinarismo político que  

primava na continuidade da monarquia parlamentarista, pois até esse momento a imagem de um monarca  

garantiria uma governabilidade, relativamente, estável na Espanha. cf. LÓPES, Emilio La Parra. Alfonso XIII: los 

intentos de renovación del sistema (1902-1916). In: PAREDES, Javier. Historia Contemporánea de España (Siglo 

XX). Barcelona, 2002. p.409-411. 
21 Ibidem. p.168. No original: “[…] una nueva oportunidad de culminar la revolución burguesa hasta el final 

(entendida ésta no al modo anglosajón, sino francés) y construir un auténtico régimen democrático que sea capaz 

de integrar al movimiento obrero; pero de nuevo, y esta vez gracias al auge del fascismo internacional, la reacción 

vuelve a triunfar en España.” (N.A.) 
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depositada nesse governo democrático é abalada. De acordo com o enfoque progressista, 

principalmente pelos fatores sociais e econômicos que continuaram atravancados, pois o 

proletariado continuava subjugado, à reforma agrária no país continuava distante de ser algo 

concreto e a pobreza assolava grandes massas da população camponesa. Num movimento de 

resposta à inércia e ineficiência por parte do Estado, a classe trabalhadora urbana, insatisfeita, 

se organiza para alcançar condições de trabalho e posições mais vantajosas, ou melhor, dignas. 

A República governada, sobretudo por representantes da burguesia, reagirá com truculência e 

repressão.  

 Não são só as camadas trabalhadoras que entram em embate com o Estado, as antigas 

classes opressoras – militares e Igreja – passam a se incomodar com as medidas modernizadoras 

da república, tais como a secularização do estado e a diminuição do contingente das tropas 

militares, que fomentam medidas de reação que em um primeiro momento se caracterizam 

como desestabilização e a posteriori, conspiração e levante militar, inspirado e subsidiado pelo 

fascismo, cujo pretexto é a salvação da pátria. Novamente surge o inimigo em comum, as 

classes opressoras bastiões do antigo regime que tem por objetivo retomar seu posto. “Portanto 

a guerra se dá entre o fascismo totalitário rebelde, representante dos setores mais reacionários 

da sociedade e a legitimidade republicana defendida por organizações populares e 

progressistas.”22 

 Atualmente uma terceira corrente historiográfica surge nesse pleiteio interpretativo, 

denominado de neutralista, moralista e sentimental. Este enfoque pretende não trabalhar com 

partidarismos, mas entende ambos os lados da guerra como perversos e culpados, talvez um 

mais que o outro, contudo, tal perspectiva busca partir de um lugar de imparcialidade. Trabalhos 

orientados sob essa perspectiva comumente retratam a guerra como uma luta fratricida, aludem 

em suas análises todo o horror e caos da guerra, levantando ainda o debate se foi possível ou 

não a paz e a resolução dos problemas diplomaticamente, sem se ter ido aos extremos da guerra.  

 

CULTURA COMO RECURSO? 

 Outra concepção da guerra, se é que podemos nomeá-la assim, é a concepção da guerra 

civil como uma guerra cultural, que de acordo com Terry Egleaton, guerra cultural, 

sugere batalhas campais entre populistas e elitistas, entre guardiões do 

cânone e partidários da differénce, entre homens brancos mortos e os 

injustamente marginalizados. O choque entre Cultura [dominante] e 

                                                 
22 Ibidem. p. 169. 
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cultura [dominada] […] já não é mais simplesmente uma batalha de 

definições, mas um conflito global.23 

 Desenvolvemos essa perspectiva, alinhavados na obra da historiadora britânica Helen 

Graham24. Em suma, entendemos a guerra civil como um momento de tensão que teve grande 

impacto sobre o mundo ocidental, observamos que esse momento bélico foi um exemplo nítido 

do papel do campo cultural, visto que para além de uma disputa político-hegemônica, esse 

conflito se caracterizou como uma das mais sangrentas guerras culturais, onde de um lado se 

opunha Franco, representando o fascismo reacionário, bastião das velhas dinâmicas e da cultura 

tradicional, versus a República que se tornara signo da liberdade e progresso. Fato esse que 

nada mais foi que um dos percussores das revoluções culturais que viriam a desabrochar na 

segunda metade do século XX e que continuariam a ressonar nos nossos dias. Muito do que se 

estava em jogo na Espanha permanece, ainda, nos dilemas de hoje, em cujo cerne se encontra 

as questões da raça, da religião, de gênero e outras formas de guerras culturais. 

O século XIX marca, ideologicamente, a cisão entre o passado e o novo. As culturas 

tradicionais, bem como, as dinâmicas sociopolíticas, que denominaremos de antigo regime, 

passam a sofrer um grande abalo e se veem ameaçadas pela iminência dos novos ideários 

propostos pelo vanguardismo moderno, como já citado anteriormente. Sobretudo na virada do 

século, especificamente na Espanha, esse fato fica mais latente para a sociedade espanhola, 

especificamente após toda a movimentação incitada pela camada de aspiração liberal – artistas, 

intelectuais, jornalistas etc. - no movimento denominado Geração de “98” (1898), que “havia 

empenhado suas energias, após o ‘desastre’ de Cuba, para a renovação espiritual e nacional da 

Espanha”25.  

Essa empreitada nutre um sentimento de reformismo e transformações drásticas, já que a 

dinâmica sociopolítica espanhola até o momento é cerceadora e se encontra em descompasso à 

realidade das nações vizinhas. A Espanha ainda não experimentara uma real revolução 

burguesa, o governo concentra-se num liberalismo oligárquico que se estrutura na realidade 

num caciquismo clientelista26, a Igreja ainda atua como norte educacional e moral, a Espanha 

                                                 
23 Ibidem, p. 79. 
24 Cf. GRAHAM, Helen. Guerra Civil Espanhola. Porto Alegre, 2013. 
25 FUSI, Juan Pablo.  El despertar de la cultura. In: JULIÁ, Santos. La España del siglo XX. Madrid, 2007. 

p. 
 533. No original: “[…] había empeñado sus energías, tras el desastre de Cuba, para la renovación 

espiritual y nacional de España.”  (N.A.) 
26 O caciquismo clientelista foi uma adaptação, ou melhor, uma estrutura de poder e governo local, no qual 

o “cacique” garantia favores a população em troca de lealdade e apoio. O cacique era uma espécie de empresário 

politico que assegurava a facção que fazia parte uma “clientela” fixa, poder e controle sob as comunidades locais 

no processo eleitoral.  
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ainda se caracterizava por ser majoritariamente rural, não houve uma ação de reforma agrária, 

as terras ainda se concentravam nas mãos de grandes latifundiários, ou seja, a Espanha estava 

engessada no passado. Em termos políticos, esse anseio por transformação se materializa no 

movimento regeneracionista. Inspirado nos vizinhos e precursores do vanguardismo moderno, 

Grã-Bretanha e França, sendo que, 

a Grã-Bretanha forneceu o modelo para as ferrovias e fábricas, o 

explosivo econômico que rompeu com as estruturas socioeconômicas 

tradicionais do mundo não europeu; mas foi a França que fez suas 

revoluções e a elas deu suas ideias, [...] e a política europeia (ou mesmo 

mundial) entre 1789 e 1917 foi em grande  parte a luta a favor e contra 

os princípios de 1789, ou os ainda mais incendiários de 1793. A França  

forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical-

democrática para a maior parte do mundo [...] A França forneceu os 

códigos legais, o modelo de organização técnica e científica e o sistema 

métrico de medidas para a maioria dos países. A ideologia do mundo 

moderno atingiu as antigas civilizações que tinham até então resistido 

as ideias europeias inicialmente através da influência francesa. Esta foi 

a obra da Revolução Francesa.27  

Esse primeiro movimento, de aspirações culturais, em Espanha, nutre e movimenta a 

esfera sócio-ideológica, fato posto, a sociedade espanhola reivindica uma renovação. No 

entanto, acreditamos que tal fato não se deu  por conta das aspirações modernas e citadinas – 

pois grande parte da sociedade espanhola, sobretudo a da Espanha profunda e rural, ainda era 

fiel à Igreja e ao monarca, estavam enredados pela dinâmica clientelar de favores caciquis que 

em certo ponto os era favorável –, mas porque a sociedade estava decepcionada com o antigo 

regime espanhol, que havia fracassado em manter o que havia sobrado do velho Império 

Espanhol. A perda das últimas colônias nas Américas (Porto Rico e Cuba) e a venda das Ilhas 

Filipinas à Alemanha, sobretudo a primeira, causou grande impacto na sociedade espanhola. 

Somado a esse fato, a humilhação causada pela perda da Guerra hispano-estadunidense (1898) 

acarretou num sentimento de humilhação e mostrou a debilidade político-bélica do país, o que, 

também, fomentou uma série de debates e questionamentos sobre a modernização da economia 

e quem deveria pagar esses custos28. Por conseguinte, o regeneracionismo incitava o clamor da 

população fazendo o governo responsável por todas as mazelas da Espanha e punha em dúvida 

a validade do governo, bem como de seu contra movimento de restauracionismo.  

A perda das colônias também acarretou na “desapropriação” da funcionalidade militar na 

defesa do país, num intuito de busca por lugar e um papel a desempenhar, vendo toda 

                                                 
27  HOBSBAWM, E. A era das revoluções: Europa 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.p. 71-72 
28 Cf. Ibidem, p. 12. 
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movimentação e desconjunção que algumas camadas sociais incitavam na busca de mudança 

política, os militares surgem como um poderoso e numeroso grupo de pressão política, 

decididos a defender-se contra qualquer perda de renda ou prestígio. Tal fato se estende e ganha 

força, sobretudo nas primeiras décadas do século XX, período no qual “surgiu uma geração de 

cadetes que se consideravam defensores da unidade e da hierarquia na Espanha, bem como de 

sua homogeneidade cultural e política, valores que acreditavam ser consubstanciais à grandeza 

histórica do país.”29 

Já com a quebra da monarquia, no período da Segunda República espanhola, década de 

1930, baixo um governo de aspirações liberais, inúmeras são as ações por parte do Estado que 

acabam por esbarrar e causar a insatisfação da Igreja e dos militares, que davam um tom de 

apocalipse ideológico à república. Dentre vários feitos, erros e acertos, a secularização do 

Estado e a diminuição do contingente militar, causaram extremo descontentamento nas velhas 

elites espanholas. Os militares, que se intitulavam os guardiões e salvadores da Espanha – uma 

espécie de direita ultranacionalista – empreenderam uma série de respostas, que tiveram como 

ponto máximo o golpe militar de julho de 1936, o qual recebeu apoio da igreja, da oligarquia 

latifundiária e da classe média conservadora do Centro-Norte espanhol. Somado a isso, a 

república passou a ter uma forte desaprovação social, diante das suas reformas secularizantes e 

delimitadoras sobre a Igreja, pois a sociedade espanhola era basicamente católica, as massas 

sociais que partilhavam de um espírito secularista concentravam-se  basicamente nas cidades, 

em contra ponto a massa camponesa, maior parte da população espanhola, simpatizava com a 

cultura católica, sobre a qual se construiu, e construíam, as identidades sociais e a vida 

cotidiana. Observamos aqui outra esfera de embate, vemos que a cultura camponesa resistia aos 

empreendimentos transformadores da cultura citadina, o liberalismo moderno só poderia 

transitar no contexto de organização político-econômica, quanto ao campo simbólico, a cultura 

tradicional ainda era satisfatória, mas sob o olhar progressista surgia a questão como poderia 

haver uma real revolução na Espanha sem “macular” a cultura? 

Diante do golpe militar contra a república, a Espanha passa a efetivamente estar dividida, 

observamos que desde as décadas finais do século XIX, a Espanha experimenta fraturas, mas 

estas estavam limitadas ao campo ideológico e, digamos ,imaterial. A rebelião militar e 

posteriormente a guerra civil são a materialização de uma Espanha que sempre esteve dividida, 

de acordo com Helen Graham o primeiro e mais duradouro ato de violência nesse momento, é 

                                                 
29 Ibidem, p.13. 
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o ato de ter que escolher um lado30. Observamos guerras culturais e ideológicas nas quais as 

várias Espanhas se dividiram em duas, uma reacionária e outra liberal, nessa guerra o que estava 

em jogo não eram apenas possessões territoriais e hegemonia política, mas a liberdade e a vida. 

“A verdadeira importância da guerra civil espanhola na história da Europa do século XX não é, 

portanto, geopolítica ou estratégica, mas ideológica e cultural”31. Era uma guerra que 

simbolizava a luta entre a liberdade e a opressão, tal fato era reconhecido internacionalmente, 

o que mobilizou muitos voluntários civis, artistas e intelectuais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Notamos que o campo cultural possui uma relevância inestimável nos desfechos dos 

acontecimentos históricos e sociais, dado que, como escreveu Ortega y Gasset, a cultura é o 

sistema vital das ideias de cada tempo. Somado a isso, estudar os momentos belicosos, de 

conflitos e disputas, a pesar da violência e do horror, nos leva a deparar-nos com reações e 

produtos embebidos de sentimentos, imaginação e esperança que transformam dinâmicas 

sociais, políticas e econômicas e que muitas das vezes foram, e ainda são, traduzidas em forma 

de arte por intelectuais, artistas e pelo povo, em prol de seus ideais. 

                                                 
30 Ibidem, p. 4. 
31 JUSTE, Antonio Moreno. La Guerra Civil (1936-1939). In: PAREDES, Javier. Historia Contemporánea 

de España (siglo XX). Barcelona, 2002. p.522. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

488 

 

 

MAIO DE 1964: 

IMPEACHMENT E CASSAÇÃO DO GOVERNADOR FLUMINENSE 

BADGER DA SILVEIRA 

 

Andressa Cristina de Miranda do Carmo* 

 

Na cidade de Niterói, capital do antigo estado do Rio de Janeiro, o governador Badger da 

Silveira (1963-1964),membro do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), foi um importante 

aliado político do presidente João Goulart (1961-1964), sendo um dos oradores docomício da 

Central do Brasil, do dia 13 de março de 1964. Segundo o jornal Última Hora, Badger em seu 

discurso destacou que o estado do Rio colaboraria com o governo federal e encerrou dizendo à 

Jango “que ninguém lhe arrancará das mãos a bandeira das reformas”1. 

Badger tomou posse no dia 31/01/1963.2Até então Ministro do Tribunal de Contas do 

estado do Rio,tornou-se candidato do PTB3, para o governo do estado do Rio de Janeiro, nas 

eleições de 1962, após a morte trágica do seu irmão o ex-governador fluminense Roberto da 

Silveira (1959-1961)4.   

O ex-chefe de Gabinete Civil dos governos dos irmãos Silveira, Jorge Loretti, destaca que 

Badger “deveria ser candidato para provocar uma certa ressurreição nos sonhos que tinham 

unido aquelas pessoas em torno do nosso chefe maior, que fora Roberto”5. Assim podemos 

observar que a campanha de Badger foi marcada por um imaginário saudosista e pela 

                                                 
*Mestranda do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF); 
1Última Hora, Jango: Rever a Constituição para as reformas, 14/03/1964. Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional. Cód.:TRB00334.0072.Edição 04304.Disponível 

em:<http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=386030&pagfis=98056> Acesso em: 10/07/17 
2Tribuna da Imprensa, Badger assume o governo sem problemas, 01/02/1963. Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional. Cód.: TRB02484.0172. Edição 02963 (1). Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=154083_02&PagFis=12260> Acesso em: 29/06/2016 
3Correio da manhã, Badger da Silveira será candidato, 28/04/1962. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 

Cód.: TRB00020.0171. Edição 21191 (1). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_07&PagFis=28469> Acesso em: 29/06/2016 
4O Fluminense, Todo o país deplora a morte de Roberto Silveira, 01/03/1961. Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional. Cód.: TRB02437.0172. Edição 23878 (2). Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=100439_10&PagFis=2473> Acesso em: 28/06/2016 
5FARIAS, Ignez Cordeiro de (Coord.). Jorge Loretti: depoimento ao CPDOC. Rio de Janeiro: FGV, 2001 

(Conversando sobre política; v. 6). Pág. 111 
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reivindicação da continuação do legado político de Roberto da Silveira. Mas também foi alvo 

de críticas e de descrença dos adversários políticos. 

Devido às constantes críticas, no início de sua campanha Badger da Silveira consultou o 

Tribunal Superior Eleitoral para saber se sua candidatura ao governo do estado era legal, já que 

era parente consanguíneo de um ex-governador do estado do Rio. O TSE aprovou a 

candidatura.6 

Durante sua campanha, Badger defendeu à necessidade de ser formar uma frente única 

contra os extremismos de direita e de esquerda. Já que, o Brasil se encontravaem um momento 

difícil, no qual a democracia estava sendo constantemente ameaçada por “grupos organizados 

tentando impor uma ditadura direitista ao País”.7 

O Ministro Badger da Silveira venceu as eleições de 1962, no entanto, sua vitória foi 

contestada pelos seus concorrentes. Tenório Cavalcanti, candidato do Partido Social Trabalhista 

(PST) à governador do estado do Rio, chegou a ameaçar à tomar posse do mandato pelo uso da 

força ou pela justiça eleitoral. Badger respondeu os protestos de Tenório dizendo que:  

Nem me impressiono com as declarações de Tenório, pois eu sei que 

ele gosta muito é de publicidade, mesmo que seja na Polícia. E como 

sei disso – adiantou – é que calmamente continuo me preparando para 

assumir o Governo e dar prosseguimento à obra administrativa iniciada 

pelo meu irmão Roberto.8 

 

Apesar disso, observaremos que o mandato de Badger da Silveira foi bem curto.Um mês 

após ogolpe civil-militar que derrubou o presidente João Goulart, em março de 1964, Badger 

sofreu um impedimento e em seguidateve seus direitos políticos cassados. 

 

GRUPOS DE PRESSÃO NO PROCESSO DE RADICALIZAÇÃO POLÍTICA CONTRA O 

GOVERNO BADGER DA SILVEIRA 

 

                                                 
6Jornal do Brasil. Badger foi registrado pelo TSE, 28/04/62. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Cód.: 

TRB00354.0072. Edição 00097 (1). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&PagFis=28179> Acesso em: 09/07/2016    
7Jornal do Brasil. Candidato do PTB ao Ingá prega união dos democratas contra os dois extremismos, 02/06/1962. 

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Cód.: TRB02484.0172. Edição 00126 (1). Disponível em:< 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&PagFis=28317> Acesso em: 09/07/2016 
8Tribuna da Imprensa, Badger será o 6° governador em 5 anos: Tenório ameaça tomar posse até pela fôrça, 

21/01/1963. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Cód.: TRB02484.0172. Edição 02953 (1). Disponível 

em: < http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=154083_02&PagFis=12140> Acesso em: 29/06/2016 
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No dia primeiro de abril de 1964, após fazer um pronunciamento a favor de Jango e contra 

o golpe, na “Rede da Legalidade”9, na Rádio Nacional10, Badger da Silveira foi preso no Palácio 

do Ingá por membros do autointitulado “Comando Revolucionário Civil de 64”, chefiado, 

segundo o Jornal do Brasil, pelo tabelião Antônio Schueler.11 

Após recusar a intimação de renúncia do cargo de governador, Badger e sua esposa foram 

retirados do Palácio do Ingá sob escolta de soldados e levados para a Diretoria do Arsenal da 

Marinha.12 Schueler durante vinte quatro horas auto intitulou-se Interventor do estado do Rio.13 

 

O Sr. Badger foi prêso no momento em que seus assessores transmitiam 

por telefone notícias aos jornais desmentindo que o Vice-Governador 

João Batista da Costa assumiria o Gôverno, e informando que o General 

Oromar Osório, no comando da 1ª DI, em comunicação pessoal com o 

Sr. Badger Silveira, havia-lhe comunicado que o considerava o titular 

legitimo do Governo do Estado. Informaram também os assessores que 

o general Oromar Osório afirmou não haver realmente ordem de 

comando militar no Estado do Rio naquele sentido e que desautorizava 

qualquer tentativa para substituí-lo.14 

 

Depois de 15 horas preso na Escola Naval, o governador Badger da Silveira foi solto e 

retornou às suas atividades no Palácio do Ingá, acompanhado do novo Comandante da 1ª 

Infantaria Divisionária, General Manuel Rodrigues Lisboa. Segundo reportagem do periódico 

Jornal do Brasil, do dia 03/04/64: 

 

Os Secretários de Energia, Heleno Nunes, e Agricultura, Atanagildo 

Ferraz, informaram que a permanência do Sr. Badger da Silveira à 

frente do Governo do Estado foi garantida por sua posição 

anticomunista demonstrada por diversas vezes, dentre elas, quando 

discordou da posição adotada pelo Deputado Leonel Brizola, durante a 

Convenção Nacional do PTB, e quando condenou o manifesto lançado 

                                                 
9Segundo os historiadores Jorge Ferreira e Angela de Castro Gomes, Leonel Brizola reeditou a Rede da Legalidade, 

formando novamente uma cadeia de rádios defendendo o governo de Goulart e a democracia, durante o golpe de 

1964.  (2014, pág. 357) 
10Jornal do Brasil, Duvidosa ainda a permanência de Badger à frente do Governo, 05/04/64. Hemeroteca Digital 

da Biblioteca Nacional. Cód.: TRB00354.0072. Edição 00080 (4). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=51683> Acesso 20/06/16 
11Jornal do Brasil, Estado do Rio nega que o levante da PM fosse para depor Paulo Torres, 29/12/64. Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional. Cód.: TRB00354.0072. Edição 00306 (1). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=62720> Acesso em: 15/06/2016    
12Jornal do Brasil, Badger prêso em Palácio, 02/04/64. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Cód.: 

TRB00354.0072. Edição 00077 (1). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=51610> Acesso em: 15/06/2016  
13Jornal do Brasil, Estado do Rio nega que o levante da PM fosse para depor Paulo Torres, 29/12/64. Op. cit. 
14 Idem. 
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pela CGT, após o discurso que o senhor ex-presidente João Goulart fêz 

para os sargentos, na Guanabara.15 

 

Como podemos observar o retorno do governador petebista só foi possível depois que o 

mesmo assegurou as Forças Armadas de que não estava vinculado às ideias comunistas e de 

aceitar as exigências de agentes militares ligados ao golpe civil-militar de 1964, como passar a 

Secretaria de Segurança ao Coronel Hugo de Sá Campello Filho, por determinação do 

Ministério da Guerra.16 Contudo, veremos que o governo Badger durou apenas um mês após 

essa primeira prisão. Logo depois de sua liberação, já estava sendo proposta pela bancada da 

União Democrática Nacional (UDN) na Assembleia Legislativa Fluminense, a abertura do 

processo de impeachment contra o mandato de Silveira.17 Em vista disso, o PTB mobilizou suas 

forças na Assembleia para evitar o impedimento de Badger: 

 

Para evitar a medida e não querendo ser colhido de surpresa, o PTB, 

através dos seus 15 representantes, está em vigília [...]. Os deputados se 

revezam e cada um deles fica acordado duas horas. O PSD voltou a 

reafirmar, pela palavra de seu líder, Deputado Togo de Barros, que é 

contrário ao impeachment e não vê necessidade da medida, alegando 

que o Sr. Badger Silveira nunca foi comunista, “como a UDN pretende 

caracterizá-lo”.18 

 

O governador visando atenuar as denúncias feitas por udenistas contra sua postura política 

trabalhista, libera através da assessoria do Palácio do Ingá a seguinte nota oficial, no dia 

08/04/64: 

O Governador Badger Silveira, com o propósito de evitar quaisquer 

explorações de sua posição política, passada e futura esclarece: 

Manifestou-se sempre a favor das reformas, inconformado como os 

políticos brasileiros de todas as correntes e partidos, com a estrutura 

social injusta e desumana. Entendeu, em todos os momentos de sua 

pregação, que elas deveriam executar dentro da lei, da ordem, da paz e 

da democracia, jamais como veículos de comunização, mas sim como 

medidas capazes de evitar justamente processos antidemocráticos, que 

                                                 
15Jornal do Brasil. Badger reassume o Gôverno depois de 15 horas de prisão, 03/04/64. Hemeroteca Digital da 

Biblioteca Nacional. Cód.: TRB00354.0072. Edição 00078 (3). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&PagFis=51624> Acesso em: 15/06/16 
16Jornal do Brasil, Badger afirma que sua luta continua a mesma, 05/04/64.Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional. Cód.: TRB02437.0172. Edição 00080 (4). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=51666> Acesso 20/06/16 
17Jornal do Brasil, Assembléia Legislativa sob custódia de tropas, 04/04/64. Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional. Cód.: TRB02437.0172. Edição 00079 (1). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&PagFis=51643> Acesso 20/06/16 
18Jornal do Brasil, Batista da Costa continua articulando o impedimento do Governador fluminense, 05/04/64. 

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Cód.: TRB02437.0172. Edição 00080 (4). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=51677> Acesso em: 20/06/16 
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permitissem condições sociais para conflagrações revolucionárias 

extremistas. [...] Coerente com esses princípios se mantém e os 

propugna, convicto de que o povo não quer o comunismo, mas 

democracia em suas formas mais puras e mais elevadas. De acordo com 

os recursos que dispunha, na eventualidade histórica, combateu a 

comunização da Pátria, como comprovam os reiterados ataques 

recebidos na campanha eleitoral, quando recusou o apoio de 

comunistas, e posteriormente dos representantes dos vermelhos na 

Assembléia Legislativa. Reafirma como sempre seu propósito de lutar, 

em linha de absoluta coerência política com os eu passado e sua vida de 

homem público, e em paz com sua consciência, no sentido de colocar o 

Partido Trabalhista Brasileiro, de acordo coma pregação do Presidente 

Vargas, na posição que deve caber ao mesmo, no quadro nacional, de 

partido democrata e anti-comunista, escoadouro legítimo das aspirações 

justas e patrióticas dos trabalhadores do Brasil. 19 

 

Vemos, portanto, que após o golpe civil-militar o governador fluminense buscou reforçar 

seu legado político anticomunista, resgatando a imagem de Vargas, durante o governo 

democrático, para legitimar-se como defensor da democracia e opositor das ideias comunistas. 

Nesse último mês de governo, Badger mobilizou suas forças políticas para manutenção de seu 

mandato ameaçado pelas propostas de impeachment as quais num primeiro momento foram 

barradas com o apoio do Partido Social Democrático (PSD).  

Além disso, durante sua permanência no governo após o golpe,Badger dialogou com as 

forças golpistas, parabenizando20 e comparecendo à posse do general-ditador Humberto Castelo 

Branco em Brasília21 e aceitando o convite do governador de Minas Gerais Magalhães Pinto 

para participar das comemorações do feriado de Tiradentes, em Ouro Preto, comemoração que 

também contou com a presença de Castelo Branco.22 De acordo com Jorge Loretti, ele e Badger 

se encontraram com Castelo Branco e com Costa e Silva em Brasília e foram assegurados por 

Castelo que “o regime respeitaria a Constituição” e que Costa e Silva “disse que não havia nada 

contra Badger, que a Revolução ainda estava se estruturando”.23 

                                                 
19Jornal do Brasil, Badger desfaz explorações, 09/04/64. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Cód.: 

TRB02437.0172. Edição 00083 (3). Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=51818> Acesso em: 20/06/16  
20Última hora, Badger (firme no Ingá) felicita Castelo Branco. 13/04/1964.Cód.: TRB00334.0072. Edição 01275. 

Disponível em: < http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=386030&pagfis=98931> Acesso em: 

13/04/17 
21Última hora, Badger vai a posse de Castelo Branco, 14/04/1964. Cód.: TRB00334.0072. Edição 01276. 

Disponível em: < http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=386030&pagfis=98981> Acesso em: 

13/04/17 
22Última hora, Estado do Rio: Badger, 23/04/1964.Cód.: TRB00334.0072. Edição 01282. Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=386030&pagfis=99258> Acesso em: 13/04/17 
23 FARIAS, 2001, pág. 123 
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Paralelamente a essa interface entre Badger e os perpetuadores do golpe, as mulheres 

fluminenses anticomunistas começaram a se organizar contra a permanência de Silveira no 

governo do estado do Rio.  

 

“BELAS, RECATADAS E DO LAR”? 

As organizações femininas das direitas desempenharam um papel importante na 

mobilização da sociedade civil contra o governo Goulart. Elas surgiram no período entre 1962-

1964, momento de intensa polarização política. Dentre as entidades criadas estão: a União 

Cívica Feminina (UCF), a Campanha da Mulher pela Democracia (CAMDE), a Liga da Mulher 

Democrata (LIMDE), a Cruzada Democrática Feminina (CDF) e a Ação Democrática Feminina 

Gaúcha (ADFG), entre outras.  

René Dreifuss, defende que uma das maiores realizações do Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais (IPES) foi a “descoberta” das organizações femininas, uma vez que, as mesmas 

foram importantes máquinas de propaganda anticomunista e tiveram o papel de movimentar a 

classe média, a qual não possuía histórico de se mobilizar politicamente nas ruas. De acordo 

com Dreifuss, a participação política feminina foi uma jogada estratégica do IPES para 

conquistar uma “nova clientela política”, a classe média. “[...] a mobilização das classes médias 

era sobretudo uma campanha ofensiva, projetada para acentuar o clima de inquietação e 

insegurança e dar a aparência de um apelo popular às Forças Armadas para uma intervenção 

militar.”24 

O autor também destaca que essas organizações tiveram apoio financeiro, político e 

administrativo de associados e ativistas ipesianos, principalmente, a Campanha de Educação 

Cívica (CEC), criada em 1963, pelo IPES com a finalidade de contemplar o domínio nacional 

e de desenvolver o “despertar da consciência cívica da nação”.25 

Todavia, devemos nos atentar ao fato de que essas mulheres só se organizaram 

politicamente, uma vez que se identificaram com os valores propagados pelas instituições que 

se vincularam.26 Assim, contrariando a ideia de terem sido somente massas de manobra nas 

mãos dos ipesianos e da igreja, mas que elas foram atrizes políticas fundamentais na militância 

                                                 
24DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do Estado: ação política, poder e golpe de classe. 5. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1987. p. 291 
25Idem, p. 295 
26CORDEIRO, Janaína Martins. Direitas em movimento: a campanha da mulher pela democracia e a ditadura no 

Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 
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de direita conservadora e anticomunista. Segundo D. Maria Helena Câmara, vice-presidente da 

CAMDE: “A preservação dos valores morais que garantem a integridade da família e do lar é 

que levou a mulher a fundar entidades cívicas como as que estão, hoje, aqui representadas”.27 

Segundo Solange Simões, essas senhoras desconstroem a tradicional posição das 

mulheres,das classes média e alta, na política, sendo essa caracterizada por um papel passivo e 

por uma “internalização pelas mulheres da desvalorização do seu papel político”.28 Para Amélia 

Bastos, fundadora da CAMDE: 

A mulher, por sua vez, agente catalizador por excelência, que ora 

através do marido, ora através dos filhos, vai tomando conhecimento 

doque se passa nas escolas, nos escritórios, nas ruas, nos clubes, nas 

associações de classe, percebe o significado da mudança enorme por 

que está passando o mundo e não pode ficar omissa. Não abdica de suas 

obrigações para com o lar, base da sociedade; conserva intacta a relação 

entre o marido e mulher, entre mãe e filho. Reconhece, porém, terem 

passado as obrigações femininas por uma transformação, não em seu 

conteúdo, nas na maneira de serem exercidas.29 

 

Dito isso, as mulheres que formaram essas organizações femininas agiram a partir de uma 

relação paradoxal, pois ao passo que no âmbito público atuaram como agentes políticas na 

“linha de frente” da mobilização popular contra a difusão do comunismo, elas manifestaram-se 

politicamente enfatizando suas raízes como mulheres do lar, a partir de seus papeis como filhas, 

mães e esposas, uma vez que, toda sua luta é legitimada por um discurso de âmbito privado o 

qual exaltava a luta em prol da manutenção de suas famílias e de todas famílias brasileiras 

contra a ameaça da “comunização” do Brasil.30 

Essas entidades foram em grande parte responsáveis pela organização das “Marchas da 

Família com Deus pela Liberdade”, com o apoio, especialmente, de grupos da Igreja católica e 

do grupo empresarial IPES. A primeira marcha foi organizada pela UCF, pelo Movimento de 

Arregimentação Feminina e com o apoio do governador paulista Ademar de Barros (1963-

1965). A manifestação tomou às ruas da grande São Paulo, no dia 19 de março, data essa 

                                                 
27 Discurso pronunciado por D. Maria Helena da Gama Câmara, 2ª Vice-Presidente da CAMDE, durante o I 

Congresso Sul-Americano da Mulher em Defesa da Democracia. Arquivo Nacional. Multinível - Fundo CAMDE. 

Relatórios da CAMDE. p. 35. 
28 SIMÕES, Solange de Deus. DEUS PÁTRIA E FAMÍLIA: As mulheres no golpe de 1964. Petrópolis: Vozes, 

1985. p. 14 
29Discurso pronunciado por D. Maria Helena da Gama Câmara, 2ª Vice-Presidente da CAMDE, durante o I 

Congresso Sul-Americano da Mulher em Defesa da Democracia. Arquivo Nacional. Multinível - Fundo CAMDE. 

Relatórios da CAMDE. Pág. 35 
30SIMÕES, Solange de Deus. op. cit.  
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extremamente simbólica, pois comemora-se o dia de São José, padroeiro da família. A marcha 

paulista foi uma resposta ao comício de 13 de março de 1964.31 

No estado da Guanabara, a CAMDE e outros grupos civis organizaram a manifestação 

que ficou conhecida como a “Marcha da Vitória”, uma vez que, foi realizada no dia 02 de abril 

de 1964, após o movimento civil-militar retirar Jango da presidência. Conforme Aline Presot, 

as “Marchas da Família com Deus pela Liberdade”espalharam-se por todo o Brasil após o 

golpe.32 

As entidades femininas atuaram como importantes “grupos de pressão”33 das direitas, não 

só na deposição de Goulart, mas também durante o processo de radicalização política contrao 

governador fluminense Badger da Silveira. 

 

CONSERVADORISMO RELIGIOSO E AS ORGANIZAÇÕES FEMININAS 

No estado do Rio, a entidade Liga Democrática Feminina Fluminense distribui um 

manifesto, segundo o jornal Tribuna da Imprensa, no qual acusava Badger da Silveira de manter 

relações com “elementos comunistas” e de ter mandado prender o padre Menceslau 

Valenkiewez34, membro do Comando Revolucionário Civil.35ALDFF se opôs a organizar à 

Marcha da Família com Deus pela Liberdade em Niterói, até a saída de Badger do governo 

estadual ser concretizada. Além disso, o manifesto convocava as mulheres “revolucionárias de 

64” a se mobilizarem contra Badger: 

 

                                                 
31SESTINI, Dharana Pérola Ricardo. A “mulher brasileira” em ação: motivações e imperativos para o golpe militar 

de 1964. Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
32 PRESOT, Aline Alves. As Marchas da Família com Deus pela Liberdade e o Golpe de 1964. Dissertação 

(Mestrado em História) - Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2004. 
33“Entendemos por pressão a atividade de um conjunto de indivíduos que unidos por motivações comuns buscam, 

através do uso de sanções ou da ameaça de uso delas, influenciar sobre decisões que são tomadas pelo poder 

político, seja a fim de mudar a distribuição prevalente de bens, serviços, honras e oportunidades, seja a fim de 

conservá-la frente às ameaças de intervenção de outros grupos ou do próprio poder político.” PASQUINO, 

Gianfranco. Teoria dos Grupos e Grupos de Pressão IN: BOBBIO, Norberto. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

(COORD.). Elites, grupos de pressão e mudança política. Brasília: Universidade de Brasília, 1984. Pág.18 
34Tribuna da Imprensa, Liga Feminina Exige: Interventor Federal, 17/04/64. Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional. Cód.: TRB02484.0172. Edição 04327.  Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=154083_02&PagFis=16048> Acesso em: 30/05/2016    
35Jornal do Brasil, Consagração encerra amanhã festa iniciada dia 18 em louvor de N. S. das Graças, 26/11/67. 

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Cód.: TRB00354.0072. Edição 00201 (1). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&PagFis=107659> Acesso em: 04/07/16 
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Pedimos a colaboração de todos os setores democráticos femininos do 

Brasil, para auxiliarem esta nossa luta, que não haverá de terminar, até 

vermos a aplicação da Revolução vitoriosa no Estado do Rio, para o 

que pedimos a imediata Intervenção Federal, de acordo com o Ato 

Institucional. Nêste sentido estamos enviando as nossas irmãs 

brasileiras democráticas, membros femininos de nossa liga, para o 

apoio precioso, contando desde vários dias com a CAMDE, que 

inclusive já esteve com o Ministro de Guerra, pedindo tal medida. 

Solicitamos que enviem telegramas aos srs. Presidente da República, 

ministros das Fôrças Armadas e presidente do Conselho Nacional de 

Segurança.36 

 

Segundo o Última Hora,a CAMDE entregou duas listas ao chefe do Gabinete do Ministro 

de Guerra, oGeneral Sizeno Sarmento,reivindicando a cassação de vários políticos fluminenses. 

O jornal também destaca que “Um padre de Fátima, Niterói, também foi ao Gabinete do 

Ministro com várias paroquianas, ‘mostrar preocupação pela situação política’ e exigir 

‘vigilância sobre Badger’”.37 

Foi nessa conjuntura que a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi realizada em 

Niterói, no dia 23/04/64, a mesma foi organizada pela Igreja da Divina Providência, com a 

participação do Arcebispo D. Antônio de Almeida Morais Júnior.38 Anteriormente, o Arcebispo 

tinha feito parte da comitiva que acompanhou Badger na posse de Castelo Branco, em 

Brasília.39 

Segundo Mariette Sineuau, os conservadorismos político e religioso estão intrinsicamente 

ligados em países majoritariamente católicos e seus ideais são representados, em sua maioria, 

em partidos de direita. A autora aponta que as mulheres, principalmente, idosas eram recrutadas 

por membros desses partidos para disseminarem o anticomunismo.40 Assim sendo, 

aproveitamos para destacar o papel ideológico de membros da igreja na construção do 

imaginário anticomunista das organizações femininas.  

                                                 
36Tribuna da Imprensa, Liga Feminina Exige: Interventor Federal, 17/04/64. Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional. Cód.: TRB02484.0172. Edição 04327.  Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=154083_02&PagFis=16048> Acesso em: 30/05/2016    
37Última Hora, As senhoras com listas, 15/04/1964.Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 

Cód.: TRB00334.0072.Edição 01277.Disponível em:<http://memoria.bn.br/docreader/386030/98994> Acesso 

em: 24/04/17  
38Jornal do Brasil, Vinte mil pessoas vão à Marcha da Família realizada em Niterói, 24/04/64.Hemeroteca Digital 

da Biblioteca Nacional. Cód.: TRB02437.0172. Edição 00096 (1). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=52400> Acesso em: 20/06/16 
39Última Hora, Badger hoje em Brasília: Muda secretariado na volta, 15/04/1964. Cód.: TRB00334.0072. Edição 

01277. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/386030/99032> Acesso em: 12/08/17 
40 SINEAU, Mariette. IN: DUBY, George; PERROT, Michelle (orgs.). História das Mulheres no Ocidente: Século 

XX. Porto: Edições Afrontamento, 1991 
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No dia seguinte à marcha niteroiense, foi realizada a reunião de fundação oficial da 

CAMDE-Niterói, a qual também contou com a presença deD. Antônio.41 A presidente da secção 

niteroiense era a senhora Maria José de Souza Cid42, professora da rede pública de ensino do 

estado do Rio. No momento de sua fundação, o principal objetivo da CAMDE-Niterói, era 

destituir o governador Badger da Silveira do seu cargo e colocar em prática a “Revolução de 

1964” na capital do antigo estado do Rio de Janeiro, Niterói. 

 

IMPEACHMENT E CASSAÇÃO DO GOVERNADOR FLUMINENSE 

No dia primeiro de maio de 1964, a abertura do processo de impeachment de Badger foi 

aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Jornal do 

Brasil, o estopim para o pedido de impedimento de Badger ser aceito, foi o desentendimento 

do governador com o Comandante da 1ª Infantaria Divisionária, General Manuel Rodrigues 

Lisboa. A rixa foi causada, porque o comandante da ID-1 indicou o Major do Exército José 

Bismarck de Sousa para assumir o comando da Polícia Militar fluminense, mas o governador 

vetou a indicação.43 Segundo o jornal Diário Carioca, Badger não aceitou a indicação, porque 

Bismarck de Sousa era membro do Comando Revolucionário Civil e foi um dos oficiais que o 

prendeu no início de abril.44 

Constatamos, dessa forma, que o cargo de governador do estado do Rio estava assegurado 

para Badger até o ponto que ele cumprisse as exigências do novo governo golpista, mesmo com 

as pressões civis das entidades cívicas femininas, do “comando revolucionário civil” e da UDN 

as quais batalhavam para que as resoluções da “revolução de 64” também fossem aplicadas à 

Badger. Só após o governador contrariar as ordens do General Manuel Lisboa, que o seu 

impeachment passou na Assembleia Legislativa.  

Em um mês, o Palácio do Ingá foi cercado novamente por militares e Badger da Silveira 

foi deposto do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. Através do Ato Institucional 

                                                 
41Jornal do Brasil, Vinte mil pessoas vão à Marcha da Família realizada em Niterói, 24/04/64.Hemeroteca Digital 

da Biblioteca Nacional. Cód.: TRB02437.0172. Edição 00096 (1). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=52400> Acesso em: 20/06/16 
42Idem. 
43Jornal do Brasil, Assembléia fluminense vota impedimento de Badger, 01/05/64. Hemeroteca Digital da 

Biblioteca Nacional. Cód.: TRB02437.0172. Edição 00102 (3). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=52674> Acesso em: 20/06/2016 
44Diário Carioca, Badger: “Cair de pé”, 01/05/1964.Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.Cód.: 

TRB00322.0072. Edição 11079. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/093092_05/16486> Acesso 

em: 15/05/2017 
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I, que previa a cassação de mandatos políticos considerados subversivos45, Silveira foi cassado 

por dez anos e perdeu seus direitos políticos. O vice-governador, o udenista João Batista da 

Costa, também foi impedido de assumir o governo estadual46, pois foi acusado de ter ligações 

com o governo Goulart. Assim, assumindo provisoriamente o Deputado Cordolino Ambrósio, 

presidente da Assembleia Legislativa Fluminense.47 

A partir de votação indireta, o General Paulo Francisco Torres (1964-1966) foi nomeado 

governador do estado do Rio, com o apoio dos partidos PSD e UDN.48Paulo Torres era irmão 

de Alberto Torres, dono do jornal “O Fluminense” e político da UDN. O periódico sob a direção 

de Alberto fez duras críticas ao governo Badger e ao governo Goulart, durante a radicalização 

política do início da década de 1960. 

Após a deposição de Badger da Silveira, as marchas da Família com Deus pela Liberdade 

se espalharam pela capital fluminense comemorando a vitória plena da “Revolução de 64”, 

representada na figura do novo governador fluminense, o General Paulo Torres, o qual 

juntamente com sua família compareceu as marchas.49Por sua vez, após seus direitos políticos 

serem cassados, Badger se afastou da vida pública.  

Em suma, podemos observar a agência política das entidades cívicas femininas, as quais 

juntamente com outros grupos ideológicos, Igreja, UDN e o Comando Revolucionário Civil, 

atuaram como agentes radicalizadores contra o governador petebista.Em 1966, fiéis da Igreja 

Nossa Senhora de Fátima, do bairro São Gonçalo, em Niterói, carregavam uma faixa com os 

seguintes dizeres “Liga Feminina Fluminense – Schueler e Padre Menceslau”, saudando o 

General Costa e Silva.50 Dessa forma, constatamos que esses grupos mantinham relações entre 

si. 

                                                 
45 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm> 
46Jornal do Brasil, Vice impedido vem ao rio informar o PSD, 03/05/64.Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional. Cód.: TRB02437.0172. Edição 00103 (5). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=52716> Acesso em: 20/06/2016  
47Jornal do Brasil, Cansaço de Badger não o deixa sair à janela, 03/05/64.Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional. Cód.: TRB02437.0172. Edição 00103 (5). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=52716> Acesso em: 20/06/2016 
48Jornal do Brasil, Torres assume sozinho, 06/05/64.Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Cód.: 

TRB02437.0172. Edição 00105 (2). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=52860>.  Acesso em: 20/06/2016  
49Jornal do Brasil, Marcha com Deus é também por Torres, 10/05/64. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 

Cód.: TRB02437.0172. Edição 00109 (1). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&PagFis=53011> Acesso em: 20/06/16    
50Tribuna da Imprensa, Costa e Silva: Voltei mais Candidato, 18/02/66. Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional. Cód.: TRB02484.0172. Edição 04890 (1). Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=154083_02&PagFis=23655> Acesso em: 22/06/16 
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Badger da Silveira não foi o único governador a ser deposto do cargo após o golpe civil-

militar de 1964, dentre alguns estão: o governador de Pernambuco, Miguel Arraes (PST, 1963-

1964)51, o governador de Sergipe, Seixas Dória (UDN, 19631964)52 e o governador de Goiás, 

Mauro Borges (PSD, 1961-1964)53. No entanto, Badgerfoi o último governo democraticamente 

eleito do antigo estado do Rio de Janeiro, visto que, durante a ditadura civil-militar, no governo 

do ditador-general Ernesto Geisel (1974-1979), efetiva-se a fusão do estado do Rio com o 

estado da Guanabara, levando às configurações políticas e administrativas as quais vemos 

hoje.54 

Deste modo, Niterói deixou de ser a capital do estado e tornou-se um município do novo 

estado do Rio de Janeiro, no qual a capital ficou na antiga região do estado da Guanabara, 

consolidando a política carioca frente à política fluminense e comprovando o receio de parte da 

população fluminense, principalmente, políticos e empresários, que enxergavam a fusão como 

uma ceifadora de liberdade política e econômica, respectivamente.55A fusão foi aprovada e 

sancionada através da Lei Complementar n° 20, de julho de 1974.56 

                                                 
51Ver mais: BURGOS, Jéssica Oliveira de. “Primeiro de Abril de 1964: a passeata estudantil contra a deposição 

do governador Miguel Arraes”. In: VI Encontro Cultura e Memória, 2014. Recife: Cadernos de Resumos do VI 

Encontro Cultura e Memória: Golpe de 1964: Cultura e Memória. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2014; 

SANTOS, Thayana Oliveira. ‘Quase sem dar um tiro?’: a resistência ao golpe de 1964 em Pernambuco. Revista 

Convergência Crítica, v. 1, p. 31-41, 2015 
52Para saber mais: DANTAS, Ibarê. A Tutela Militar em Sergipe 1964-1984: Partidos e Eleições num Estado 

Autoritário. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997; CARDOSO, Célia Castro 1964 em Sergipe: política e 

repressão. In: Maria de Lourdes Mônaco Janotti; José Miguel Arias Neto. (Org.). Democracia e Autoritarismo: 

estratégias e táticas políticas. 1ed.Vinhedo - SP: Horizonte, 2015 
53 Ver mais: OUZA, Dalva Maria Borges de. O golpe em Goiás. In: SOUZA, Dalva Maria Borges de (Org.). Goiás: 

Sociedade e Estado, Goiânia, Cânone Editorial, 2004; MACIEL, David. A esquerda goiana nos anos 60/70: do 

nacionalismo estatista à luta contra a Ditadura Militar. Opsis, v. 14, p. 359-377, 2014; FÁVARO, Tereza Cristina 

Pires. O governo Mauro Borges (1961-1964): o planejamento tecnocrático e os limites do personalismo populista. 

(Doutorado em História). Universidade Federal de Goiás, UFG, 2015. 
54FERREIRA, Marieta de Moraes. Niterói Poder: a cidade como centro político. IN: MARTINS, Ismênia; 

KNAUSS, P. (Orgs). Cidade Múltipla: temas de História de Niterói. Niterói, RJ: Niterói Livros, 1997. P. 73-100. 
55Idem. 
56 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp20.htm 
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A HISTÓRIA SEGUNDO OS NAZISTAS: A RECONSTRUÇÃO DO 

PUTSCH DE MUNIQUE EM 1923 NO TERCEIRO REICH (1923-1933)  

 

Augusto Cesar Oliveira Martins * 

 

 A propaganda foi o pilar de sustentação para a realização de uma política de massas 

ministrada pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães - 

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei- NSDAP) na Alemanha no ano de 1933. A 

legitimação do regime e a divulgação de seus respectivos ideais foram tópicos de extrema 

importância para o Partido, preocupação essa que coincidiu com o surgimento de novas técnicas 

de propaganda que utilizavam elementos da literatura alemã, dos simbolismos religiosos - 

católico e pagão - e de técnicas sobre o controle das massas pelo psicológico. Essa nova forma 

de realizar a propaganda visava atingir, de maneira clara e de simples compreensão, o coração 

do público alvo.  

 O Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (Ministério Nacional para  

Esclarecimento Público e Propaganda), instituição criada logo após a ascensão do Partido  

Nazista ao poder em 1933, foi responsável, entre outras atividades, pela divulgação do 

Kampfzeit (tempo de luta) dos nazistas pelos interesses do povo alemão desde sua fundação, 

até os dias de ascensão ao poder em 1933. A criação dessa história devia ser bem organizada 

para que o Partido pudesse, de acordo com Eugen Hadamovsky1, demonstrar “sua própria força 

e até mais do que se tem; a propaganda, pela força, se é bem calculada, impressiona e dá 

resultados decisivos...”. 

 Essa “força de resultados positivos” é a história, que, ao ser forjada pelas mãos de seus 

participantes recém empoderados - os nazistas, se torna um meio de propagar seus ideais 

                                                 
* Graduando em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Membro do Laboratório de 

História, Cinema e Audiovisualidades (LHISCA). Pesquisador voluntário de iniciação científica (CNPq/PIBIC) 

vinculado ao projeto sobre “Política de massa, cinema e propaganda nos fascismos europeus e nos populismos 

latino-americanos (1922-1955)” coordenado pelo pelo Prof. Dr. Wagner Pinheiro Pereira. 

augusto_1996@hotmail.com 
1 TCHAKHOTINE, Serguei. A Violação das Massas pela Propaganda Política. tradução Miguel Arraes. [S. l. : s. 

n.], 2002. p 502. Disponível em: < http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/violacao.pdf > Acesso em 8 de 

Agosto de 2017. 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/violacao.pdf


ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

501 

 

 

econvicções de uma maneira quase que incontestável, já que a história serviria de base para a 

argumentação de uma “eterna” luta pelos interesses do povo alemão, interesses esses que  

estariam, de acordo com os nazistas, vinculados à suas doutrinas. 

 Uma boa exemplificação, no contexto alemão que tange a República de Weimar até o  

início do Terceiro Reich, de que a história pode sim ser escrita se utilizando de um viés 

propagandístico quase que religioso, é a criação do livro Deutschland Erwacht: Werden, Kampf 

und Sieg der NSDAP (Alemanha Desperta: desenvolvimento, luta e vitória do NSDAP,1933), 

que será o objetivo de análise desse artigo. A obra que foi produzida por Wilfrid Bade, Heinrich 

Hoffmann e Felix Albrecht, junto com colaborações especiais, foi criada no intuito de legitimar 

a luta do Partido Nazista pelos interesses do povo alemão durante o período de Kampfzeit, 

mostrando a trajetória política desde uma curta biografia sobre Adolf Hitler até o 5º Dia do 

Partido do NSDAP em 1933, quando o partido já havia chegado ao poder. 

 

A REPÚBLICA DE WEIMAR E OS PRELÚDIOS DO PARTIDO NAZISTA 

 A Primeira Guerra Mundial foi, em tese, uma das razões pelas quais a Alemanha se 

esgotou, vendo sua crescente economia e sua próspera industrialização ruirem diante do poderio 

da Tríplice Aliança. Com o fim da guerra, diversas limitações foram impostas pelo Tratado de 

Versalhes2, limitações estas que atingiriam grande parte, se não todas, dos setores social, 

econômico, político e militar do Reich Alemão, que na época já respirava os ares provindos de 

uma nova forma de governo que havia se instaurado no mesmo ano em solo alemão: A 

República de Weimar.  

 A questão referente às consequências provindas do Tratado de Versalhescausou 

indignação do povo alemão, já que viu sua realidade ser deturpada pelo desemprego, pela fome, 

pela falta de produtos básicos para o dia a dia, tudo isso em um cenário de constantes combates 

                                                 
2 As medidas impostas ao governo alemão pelo tratado de Versalhes foram: 1) Responsabilidade total pela Grande 

Guerra, o que fazia com que contraísse uma dívida de 33 bilhões do dólares para arcar com as reparações de guerra; 

2) O território da Alsácia-Lorena é entregue aos franceses; 3) Teve de ceder parte de seu território para a Bélgica 

e para a Polônia; 4) Perda de colônias para o controle anglo-francês sob a orientação da Liga das Nações e para os 

japoneses; 5) As minas de carvão pertencentes à Bacia do Sarre, que poderia ser explorada pelos franceses durante 

15 anos, quando seria realizado um plebicito local para saber a qual país esse território incorporaria; 7) Proibição 

da manutenção das focas aéreas e navais militares alemãs; 8) Proibição do alistamento militar obrigatório em 

território alemão; 9) A Grã-Bretanha, Bélgica e a França receberiam todos os submarinos, navios mercantes, 

marinha de guerra, 1/8 dos gados, matérias de construção, carvão e outros itens da Alemanha como material de 

indenização de guerra; 10) A desmilitarização da Renânia; 11) A exclusão da Alemanha da recém formada Liga 

das Nações. In: PEREIRA, Wagner Pinheiro. O Poder das Imagens: Cinema e Política nos Governos de Adolf 

Hitler e de Franklin D. Roosevelt (1933-1945). São Paulo: Editora Alameda, 2012. p 57. 
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entre Freikorps (Corpos Livres) e membros de partidos comunistas, socialistas e, até mesmo, a 

qualquer um que representasse uma voz opositora às ações dessas tropas. Greves eram 

organizadas e grandes movimentos aconteciam nas ruas em protesto às consequências trazidas 

pelo conflito. 

 A guerra proporcionou o enraizamento de um nacionalismo mais extremista e 

violento,fazendo com que os inúmeros soldados que voltavam do front a procura de um 

emprego enfrentassem a realidade de uma derrota que faria da Alemanha uma nação humilhada 

diantedos demais países participantes do conflito. Essa “geração do front”3 teria em sua 

consciência que tantosacrifício realizado em campo de batalha não havia sido devidamente 

reconhecido, fazendo com que, de acordo com Richard Evans4, o descontentamento pelo 

término da guerra, somado àsimposições tratadas em Versalhes, muitos desses ex-soldados - 

que haviam também perdido sua posição no exército graças às limitações impostas pelo tratado 

- se voltassem para uma política mais extremista, ofertada pela extrema direita alemã da época. 

O sentimento de revanchismo se voltava tanto para os inimigos externos, representados pelas 

nações vitoriosas do combate, mas como também ao inimigo interno, como os judeus, 

bolchevistas, social-democratas e muitos outros que podiam se enquadrar dentro de uma ótica 

específica que fosse relativa a um determinado partido político. 

 Desse caótico cenário, surge o Partido dos Trabalhadores Alemães. Tal movimento se 

manteve inexpressivo até a chegada de Adolf Hitler em 1919, que, com sua capacidade oratória, 

fez com que o partido tomasse um local de destaque no contexto político do estado da Baviera. 

Com o tempo, Hitler auxiliou nas formulação dos vinte e cinco pontos do Partido dos 

Trabalhadores Alemães5, pontos esses que estariam ainda em vigor durante seus anos de 

governo e que só seriam anulados com a dissolução do partido no imediato pós-guerra.  

 Hitler muda o nome do partido para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores 

Alemães e se torna líder do movimento em 1921.  

 Não era incomum para a época, que os partidos políticos se aliassem a tropas paramilitares 

para poder impressionar o público externo ao partido, realizando marchas, produzindo 

uniformes e até promovendo brigas contra tropas paramilitares de partidos opostos.Nesse 

contexto estava a Sturmabteilung (Destacamento tempestade, SA) que teria um papel crucial 

                                                 
3 EVANS, Richard John. A Chegada do Terceiro Reich. tradução Lúcia Brito. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 

2010. p 111. 
4 Ibidem. p 113. 
5 Das 25-Punkte-Programm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, 1920. Disponível em: < 

http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html > Acesso em 8 de Agosto de 2017. 

http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html
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nos conturbados anos que levariam o partido a se rebelar contra o sistema vigente, não só de 

Berlim mas como também do próprio governo bávaro.  

 

O PUTSCH DE MUNIQUE: CRIANDO UMA LENDA NAZISTA  

 Em 1923, Munique podia ser considerada uma bomba relógio: a invasão francesa à 

Renânia, na qual gerou indignação por parte dos alemães pela posição adotada pelo governo de 

se manter em uma “resistência passiva”; a hiperinflação de 1923; e a posição política do 

governo bávaro de resistência ao governo nacional, que ameaçava com uma possível separação 

da Alemanha. Tudo isso fomentou ações radicais por parte de indivíduos como Gustav von 

Kahr e Adolf Hitler.  

 Os nazistas, através do documento analisado, apresentam a idéias de que, com a renúncia 

do chanceler Wilhelm Cuno e seu gabinete em 1923,o perigo de um “segundo Versalhes” era 

extremamente plausível com o novo gabinete formado por Stresemann. Paralelamente, Eugen 

von Knilling, primeiro ministro da Baviera, decretou lei marcial e designou von Kahr para o 

cargo\ de comissário geral daquele estado, tendo amplos poderes para manter a ordem em um 

contexto de caos provocado pelas freikorps, pelas brigas entre tropas paramilitares que 

representavam seus respectivos partidos e pelas greves que aconteciam na Alemanha devido à 

crise do marco. Contudo, Kahr possuía seus próprios planos para que, junto com sua coalizão, 

constituída por Lossow e Seißer, o governo fosse destituído através de uma grande marcha 

sobre Berlim. Tais planos foram traçados excluindo a participação do Partido Nazista para essa 

tomada de poder.  

 Hitler temia que, com o novo governo instituído, os“separatistas” pudessem alcançar os 

meios necessários para realizar suas metas. Sendo assim, tiveram que realizar seus próprios 

planos para a tomada de poder. Apoiado por Ludendorff e outras ligas paramilitares além da 

SA, aestratégiafoi traçada para que os membros do governo bávaro fossem presos e forçados a 

formar uma nova coalizão na intenção de unir forças para realizar a marcha sobre Berlim.  

 Enquanto Gustav von Kahr realizava um discurso na Bürgerbräukeller na noite do dia 8, 

Hitler entrou e, com um tiro em direção ao teto do estabelecimento, anunciou que “A Revolução 

Nacional” havia começado. O Putsch, inspirado na “Marcha sobre Roma” conduzida por 

Mussolini, seria executado no dia 9 de novembro de 1923, data que remeteria à queda do Kaiser 

em 1918. 

 O documento analisado retrata os eventos ocorridos durante o Putsch de maneira 

epopeica, colocando Hitler em um lugar quase que onisciente em relação aos eventos e às 
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intenções de seus adversários, sempre sabendo o que e quando o fazer. Seus aliados também 

são retratados de maneira heróica em uma investida que não trouxe êxito de imediato ao Partido 

durante aquela época. No documento, os nazistas tentam colocar a culpa da falha do Putsch nas 

mãos de Ludendorff, por ter liberado os prisioneiros ainda durante a marcha em Munique, e 

von Kahr, por ter acionado o exércitoe não ter cumprido sua promessa de coalizão com Hitler, 

fazendo com que vários membros do Putsch acabassem feridos e mortos. 

 A estratégia de defesa contra os nazistas adotada por Kahr seria sua sentença de morte, 

levando-o, anos depois,a ser assassinado durante a Noite das Facas Longas pelo expurgo 

realizado pelos nazistas em 1934.  

 

O JULGAMENTO DOS NÃO JULGADOS: HITLER CONTRA OS “CRIMINOSOS DE 

NOVEMBRO” E OS TRAIDORES DO PUTSCH  

 Com o fracasso do Putsch de Munique, os nazistas se ficaram em uma difícil posição 

com relação aos próximos passos a serem tomados na trajetória ao poder. Contudo, Hitler, 

utilizando de sua oratória, fez com que seu fracasso se tornasse lenda, transformando o tribunal, 

instaurado para julga-lo junto com outros líderes da tentativa de golpe, mais uma de suas 

convenções, com discursos contra os “criminosos de novembro” e seus inimigos políticos. 

 No dia 26 de fevereiro de 1924, Hitler, graças ao falho sistema jurídico que vigorou 

durante a República de Weimar - que absolvia muitos membros de partidos de direita que se 

insurgiam ou agiam de forma ilegal 6 -, conseguiu realizar discursos de defesa que duravam 

horas, realizando acusações mesmo sendo réu, e usando de cada momento cedido pelo 

partidarismo do próprio juiz para promover a causa nazista em frente aos repórteres e jornalistas 

que ali estavam presentes. 

 Hitler fez dos jornalistas seus escrivães, dos juízes sua platéia e de seus acusadores suas 

vítimas, tudo isso com sua retórica e com o medo de seus adversários de que ele pudesse os 

atingir de maneira mais incisiva, já que estes também haviam tramado um golpe de estado 

contra o governo de Berlim. Sendo assim, havia um certo receio por parte de von Kahr e seus 

aliados de acabar se tornando réus desse mesmo processo, já que Hitler constantemente 

mostrava que o Putsch não foi uma manobra “solitária”, mas que teve o apoio também de outros 

indivíduos externos ao partido, ao afirmar que “os senhores” - se referindo a Kahr e seus aliados 

                                                 
6 RICHARD, Lionel. A República de Weimar: 1919-1933. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p 57. 
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- “que estavam ao nosso lado e desejavam a mesma coisa, e que também estavam a par de tudo 

por terem participado das reuniões” não estarem presentes como réus durante o julgamento.  

 O único que chegou a responder as acusações despejadas por Hitler durante o tribunal, 

foi o general Otto von Lossow, que havia afirmado que a atitude de suposta humildade e 

altruísmo do acusador fosse nada mais do que um truque demagógico, que Hitler acreditava ser 

uma forma de “Mussolini alemão” e que seus seguidores o consideravam “messias do povo 

alemão”, afirmando, ainda, que ele não teria dado seu consentimento para uma “ditadura de 

direita composta por Hitler-Ludendorff ” 7. Essa defesa de Lossow tinha a intenção de amenizar 

os pontos que haviam sido discutidos antes do Putsch entre Kahr e Hitler, já que havia um 

acordo entre eles, e, pelo documento estudado, o rompimento desse acordo acabou chocando 

alguns alemães, principalmente pelo fato de que foi o próprio Kahr que acionou o exército para 

desmantelar o Putsch que alguns dentro da Bürgerbräukeller acreditavam ter sido executado de 

maneira mútua. 

 Com essas fortes alegações, Hitler, desde o início do julgamento, se considerou culpado 

pelo crime em que estava sendo acusado. Esse fato chamou muita atenção da imprensa que se 

encontrava nesse julgamento, principalmente pela questão de um réu poder conduzir um 

julgamento através das idéias que pregava, exceto por raros pedidos de moderação realizados 

pelo juiz. 

 No Alemanha Desperta, o tribunal é descrito como um evento de acusações aos inimigos 

do Partido Nazista, direcionado principalmente para aqueles que impediram a realização da 

“Revolução Nacional”, revelando os crimes de Kahr e seus aliados. Além disso, o documento 

em discussão também promove as questões principais que envolviam as concepções de alta 

traição sob a ótica de Hitler, crime este que teria sido cometido pelos “criminosos de novembro” 

8. 

 O julgamento foi concluido com o amplo domínio da posição nazista graças à 

demagogia de seu líder, apesar de sua própria condenação. Os reais crimes praticados, como a 

violência promovida pela SA, o roubo de marcos do Reich e a depredação do jornal Münchener 

Post, não foram averiguados por posições partidárias do próprio presidente do tribunal, Georg 

Neidhardt, o qual se mostrou tendencioso até mesmo na hora de ditar a sentença dos acusados. 

                                                 
7 ULRICH, Volker. Adolf Hitler: os anos de ascensão: 1889-1939. Tradução de Renate Müller, Karina Janini, Petê 

Rissatti, Simone Pereira. São Paulo: Amarilys, 2015. p 134. 
8 Os indivíduos que haviam concordado com o armistício de 1918 e com a assinatura do Tratado de Versalhes. 
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 Hitler, junto com outros dirigentes do partido e alguns líderes paramilitares que o 

haviam apoiado durante o Putsch, foram condenados a cinco anos de prisão, com a 

possibilidade, após seis meses em reclusão, de liberdade condicional. A pena foi considerada 

ridícula para muitos da imprensa nacional e internacional, mostrando o lado quase que cômico 

do funcionalismo jurídico dentro da República de Weimar. Havia ainda o risco de que Hitler, 

como um cidadão austríaco, pudesse ser deportado, mas o juiz concluiu que, para “alguém que 

pensa e sente como um alemão”, a sentença seria considerada imprópria. A sentença proferida 

é mais uma prova de que o julgamento foi procedido de maneira inadequada, se tornando uma 

grande oportunidade para o Partido Nazista ganhar popularidade dentro e fora do estado da 

Baviera. 

 Ato contínuo, Hitler foi levado a prisão de Landsberg, onde ditou o primeiro volume de 

seu livro intitulado Mein Kampf (Minha Luta), no qual trabalhava questões que rodeavam suas 

memórias e seus planos políticos para o futuro da nação alemã. 

 Hitler enquanto esteve preso e isolado da liderança do Partido Nazista, agora nas mãos 

de Alfred Rosenberg, estudou novas maneiras de se alcançar o poder sem a necessidade de uma 

insurgência armada. Observou que a vitória pelas urnas seria o caminho mais seguro e legítimo 

de se conseguir alcançar o governo, já que, de acordo com ele, “o estado já está fortemente 

estabelecido e é o detentor das armas!”, fato que impossibilitaria a tomada de poder por uma 

revolta armada. Ainda na prisão, buscou construir uma imagem voltada para alavanca-lo como 

elemento central na governança da insulada “revolução nacional”, visando ocupar o cargo mais 

elevado na hierarquia política alemã concentrando em si os esforços pro pagandísticos do 

partido. 

  

O PUTSCH DE MUNIQUE NO TERCEIRO REICH: CONSEQUÊNCIAS DE UM 

LEGADO 

 Mesmo que o Putsch de Munique tenha fracassado, os nazistas se aproveitaram da 

atrapalhada tentativa de golpe para realizar uma história que se assemelharia a uma ópera 

wagneriana, na qual discursos interrompidos por raios e palavras que queimam como fogo são 

possíveis em uma realidade idealizada por eles. 

 O Partido Nazista consegue tomar o poder em 1933, quando Hitler se torna Chanceler 

da Alemanha, contudo, ainda era visível que muitos alemães não possuíam tanta empatia com 

o novo regime. Com o objetivo de aumentar o nível de aceitação nacional para com o novo 

governo, Hitler, junto com Joseph Goebbels, criou o Ministério de Esclarecimento Público e 

Propaganda na intenção de difundir os ideais e as visões nazistas para o povo alemão. Uma área 
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de importante atuação desse ministério era a moldagem da própria história alemã, para o que 

inúmeros escritores, não necessariamente ligados à área política, trabalharam para a formulação 

das mais diversas formas de propaganda que deveriam legitimar a chegada ao poder de Hitler 

e seu partido e, além disso, dar um sentido significativo na existência do  próprio Führer dentro 

da governança alemã. 

 A história escrita no documento, assim como toda e qualquer história, é recheada da 

ideologia de quem a escreveu ou de quem a financiou, sendo elaborada de maneira 

propagandística, tendendo a nos persuadir de que existe um elemento quase que divino 9 por 

trás do homem da cervejaria, um ser que realiza tão inúmeros feitos e consegue se sobrepor a 

todos os seus inimigos só poderia ser onisciente e onipotente, qualidades presentes para 

caracterizar somente um Deus. 

  Hitler coloca no Mein Kampf a importância da propaganda para melhorar o bem estar 

nacional para com o governo e também para chamar adeptos à causa nazista. A realização dessa 

propaganda devia ser de compreensão geral, já que, de acordo com o próprio Hitler, ela deveria 

ser feita com um nível de entendimento adequado às massas como um todo, por isso são 

utilizadas de maneira emotiva e persuasiva, contendo a alteração dos fatos para o 

engrandecimento dos eventos de interesse. Além disso, deveria buscar símbolos que pudessem 

sensibilizar o leitor, destacando-se no documento em questão, elementos como o fogo, o trovão 

e a própria personificação da história. Tais símbolos ajudam na dramatização da própria estória, 

assim como auxiliam na compreensão da mesma, tornando sua leitura algo mais chamativa e 

épica aos olhos dos leitores. 

 Depois de chegar ao poder, o Partido Nazista continuou o processo de 

monumentalização do Putsch, visto como uma importante tarefa nos anos posteriores. Foram 

construídos dois Ehrentempel (Templo de Honra) para martirizar os mortos durante o levante 

e, a partir de 1935, passaram a acontecer, anualmente, encenações, desfiles por todo o país e 

festas para celebrar o aniversário do Putsch. Anos mais tarde, estas celebrações coincidiram 

com grandes acontecimentos orquestrados pelos nazistas, como a Kristallnacht e a Noite das 

Facas Longas.  

                                                 
9 De acordo com Alcir Lenharo (1986, p 18. apud SCHMIDT, Patrícia. Anpuh: XXIV Simpósio Nacional de 

História, 2007. p 2.) “A sacralização de um movimento político-cultural na década de 30: O Integralismo de Plínio 

Salgado. “A sacralização da política visava dotar o Estado de uma legitimidade escorada em pressupostos mais 

nobres que os tirados da ordem política, funcionando como escudo religioso contra as oposições não debeladas. 

Da mesma forma, os canais convencionais, alimentados pela religiosidade, podiam ser utilizados como condutores 

mais eficientes dos novos dispositivos de dominação que o poder engendrava.”. 

 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

508 

 

 

 A tentativa de golpe concedeu aos nazistas também uma de suas principais relíquias e 

símbolos para o movimento: o Blutfahne10(Bandeira de Sangue). Tal relíquia seria usada como 

símbolo do martírio nazista pela Alemanha, sendo exposta em alguns congressos do partido e 

em cerimônias nas quais a bandeira seria encostada em outra para que fosse “benzida” pelo 

sangue dos mártires. 

 Junto com essas demonstrações ritualísticas, o Putsch e suas vítimas foram lembrados 

em livros propagandisticos, discursos políticos, grupamentos do exército e em distintos itens de 

divulgação, visando dar sentido à luta do Partido Nazista nos anos em que se manteve no poder. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É correto afirmar que o Putsch foi uma peça chave para a ascensão do nazismo em 1933, 

tendo sido o responsável pela mudança de estratégia dentro do Partido para que o rumo ao poder 

tomasse meios alternativos à insurgência armada. Foi necessário para Hitler ver que, apesar dos 

problemas que a República de Weimar enfrentava em sua gestão, o controle do exército para 

apaziguar tentativas de golpe ainda era algo com que o governo conseguia contar. Os nazistas 

perceberam que a violência era uma forma que podia deslegitimá-los no cenário político, 

fazendo da via eleitoral sua escada para a ascensão ao poder.   

 Além da questão estratégica, o Putsch serviu para remodelar os nazistas e o próprio 

partido, tornando-os símbolos ainda mais fortes e mais populares entre o povo alemão. Com a 

tentativa de golpe, os nazistas ganharam seus próprios mártires, os quais seriam usados em sua 

propaganda como homens que sacrificaram suas vidas pelo povo, sem prol da atração de novos 

seguidores, tornando o juramento nazista uma devoção a esses “mártires”. O próprio documento 

analisado mostra com destaque esses indivíduos que morreram pela causa nazista, colocando-

os em um patamar como santos.  

 A figura de Hitler estava sendo divulgada até mesmo internacionalmente, apresentando 

partes dos discursos proferidos no julgamento pelo Putsch e o colocando em uma posição de 

homem que age quando a situação se encontra em seus limites. Sua imagem estava mais popular 

do que nunca, sendo apresentado, pela primeira vez, a muitos alemães que estavam fora do 

caótico cenário bávaro da época.  

 As consequências do Putsch de Munique ecoariam até os últimos dias do Terceiro Reich. 

Os símbolos e imagens perpetuados pela desastrada tentativa de golpe seriam usados e adorados 

durante todo o tempo em que Hitler esteve no poder. Suas qualidades como um homem que 

                                                 
10 Bandeira manchada de sangue que foi utilizada durante o Putsch de 1923. 
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toma decisões extremas poderia ser observadas nesses tempos em que até a derrota acabou por 

o oferecer uma grande oportunidade, esta que ele agarrou e usou a favor de seus próprios ideais, 

que condiziam, na maior parte das vezes, com os daqueles que o seguiam. 
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O EXÍLIO LATINO-AMERICANO NO BRASIL: O PAPEL 

DESEMPENHADO PELA IGREJA CATÓLICA ATRAVÉS DA 

ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO 

 

Bárbara Geromel Campanholo* 

 

INTRODUÇÃO 

A história da América Latina aparece atravessada por uma sucessão de exílios. Desde a 

década de 1950, com a experiência autoritária protagonizada por Alfredo Stroessner, no 

Paraguai, o continente assistiu ao desfecho de uma sequência de golpes e à ascensão de 

ditaduras. Em 1964 era a vez do Brasil. A década de 1970 se caracterizou pela derrocada em 

cadeia de regimes democráticos:Uruguai, em junho de 1973; Chile, em setembro do mesmo 

ano; e Argentina, em março de 1976. 

A violência institucionalizada pelos novos governos através de suas forças de repressão, 

perseguiu, prendeu, torturou e matou. O constante e crescente clima de insegurança, marcado 

pelas graves violações aos direitos humanos, conduziu à fuga e ao abandono da terra natal. O 

exílio surgia como oportunidade de escapar à barbárie generalizada.  

Em intenso fluxo de partidas e chegadas, muitos foram os destinos. Dentre os motivos 

para escolha deste, figuram desde a ausência de recursos e documentos para o empreendimento 

de viagens mais longas, até o desejo de permanecer próximo ao lar e aos familiares, a 

proximidade cultural e a possibilidade de uma retomada imediata da luta revolucionária. Neste 

quadro de variadas alternativas e motivações, o Brasil figurou como um dos destinos. Mesmo 

sob a vigência de uma ditadura, muitos exilados atravessaram as fronteiras para salvaguardar 

suas vidas no Brasil e, uma vez aqui, estudar as novas possibilidades de ação. 

Com isso em mente, o presente trabalho se debruça sobre a problemática dos 

exilados/refugiados1 latino-americanos que chegaram ao Brasil, sobretudo a partir de meados 

                                                 
*Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ. Bolsista CAPES. E-mail: 

balmeidag@gmail.com 
1 Há toda uma problemática envolvendo as duas categorias e sobre a qual cabe mencionar a importância assumida 

pela percepção exilada do indivíduo sobre si mesmo, e que muitas vezes se sobrepõe ao aspecto jurídico presente 

na classificação enquanto refugiado. Além disso, é preciso dizer que o Estado brasileiro não reconhecia como 

refugiados os estrangeiros latino-americanos que aqui chegavam e reclamavam junto às agências da ONU no país 

tal status, sendo por elas assim reconhecidos, e ao fato de que nem todos que aqui chegaram recorrerem a tal 

mecanismo. 
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da década de 1970. Estima-se em 20 mil o número de sul-americanos no país nesse período e 

que deveriam ser reassentados.2 Discute esse movimento de partidas e chegadas, em fluxo que 

se estende significativamente até o início da década de 1980, através das ações de solidariedade 

e acolhimento desempenhadas pela Igreja Católica por meio da Arquidiocese do Rio de Janeiro. 

Busca, ainda, compreender a realidade política por eles encontrada e o tratamento dado à 

questão pelo governo brasileiro.  

 

O EXÍLIO NA HISTÓRIA E A EXPERIÊNCIA LATINO-AMERICANA 

O exílio, compreendido dentro do amplo espectro dos deslocamentos humanos, esteve 

presente na história da humanidade desde os seus primórdios. Como bem coloca Pablo 

Yankelevich, “Desde a bíblica expulsão do paraíso até o atual conflito em Dafur, a história 

poderia ser relatada como uma inesgotável sucessão de desterros.”3 Não conformando, contudo, 

uma categoria jurídica, sua apreensão aparece condicionada à literatura, onde os exemplos são 

vastos.4 Desde a mitologia, passando pelas narrativas bíblicas, até as trajetórias mais próximas 

à realidade contemporânea, são inúmeras as personagens atravessadas pela experiência exiliar.  

O século XX, contudo, redimensiona os deslocamentos humanos. Marcado pela 

ocorrência de duas Guerras Mundiais, além de muitos conflitos emergentes do contexto 

polarizado da Guerra Fria e dos processos de descolonização africana, os fluxos migratórios 

assumem um caráter emergencial, obrigando o desenvolvimento de políticas que garantissem a 

acolha e a proteção dos indivíduos forçados a deixar seus países pela violência e insegurança a 

que estavam submetidos. 

Pensando especificamente a relação entre os deslocamentos forçados e os governos 

autoritários, e tendo como centro de análise a América Latina, Pablo Yankelevich sugere uma 

ressignificação do exílio, se considerado dentro do contexto dos regimes inaugurados com as 

ditaduras militares latino-americanas a partir da década de 1960. Essa ressignificação sustenta-

se, principalmente, pelo fato de tais regimes fazerem do exílio um acontecimento político e 

demográfico único na história do continente. Afinal, ainda que a prática do desterro estivesse 

presente desde a fundação dos Estados Nacionais latino-americanos, remontada ao século XIX 

                                                 
2 MOREIRA, Julia Bertino. A Problemática dos Refugiados na América Latina e no Brasil.. Cadernos 

PROLAM/USP, São Paulo, v. 2, p. 57-76, 2005, p. 65-66. 
3YANKELEVICH, Pablo. Estudar o exílio. In: QUADRAT, Samantha (Org.). Caminhos Cruzados: história e 

memória dos exílios latino-americanos no século XX. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011, p. 11. 
4 Cf. ROLLEMBERG, Denise. Exílio: entre raízes e radares. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 37  
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– quando grandes líderes e figuras públicas de renome tem suas vidas atravessadas pela 

experiência exiliar –, àquele tempo, esta não se estendia às sociedades em que estavam inseridos 

tais indivíduos. Ou seja, ficava restrito a um pequeno círculo encabeçado por dirigentes e 

intelectuais. O que acontece a partir da década de 1960 é grandes ondas de exilados, levando a 

pensar o exílio como um acontecimento em massa.5 

Essa ideia é corroborada por Luis Roniger que, ao chamar a atenção para o alargamento 

dos grupos conduzidos ao exílio por suas discordâncias e consequente mobilização contra 

governos e regimes instituídos, sobretudo no século XX, explicita sua instrumentalização 

dizendo que o fenômeno “tem sido um dos mecanismos centrais de dominação e de exclusão 

forjados pelas elites políticas latino-americanas a fim de se manterem no poder.”6 Tal prática 

remonta, segundo o autor, ao período colonial, quando “as autoridades se valeram da 

transferência e da expulsão de indivíduos como parte de suas políticas de povoamento e defesa 

e, de forma paralela, como mecanismo de controle social, dirigido a inadaptados sociais, 

marginais, criminosos ou rebeldes.”7 

Compreender o exílio como um mecanismo de exclusão adotado pelo Estado implica 

pensá-lo como o resultado das políticas repressivas levadas a cabo pelos regimes autoritários 

das ditaduras latino-americanas e que, como aponta Teresa Cristina Schneider Marques, 

encontra sua essência na Doutrina de Segurança Nacional (DSN).8 Concebida nos Estados 

Unidos dentro do contexto da Guerra Fria e levada aos demais países do continente como forma 

de contenção da influência soviética na região, sobretudo a partir da Revolução Cubana, em 

1959, a DSN se baseia na existência de uma “guerra interna”, que para ser vencida demanda do 

Estado e de seu corpo social um esforço articulado e absoluto. 

Conforme coloca Enrique Padrós, o ponto de partida para a compreensão da DSN reside 

na importância atribuída à unidade política, que encontra sua forma melhor acabada no modelo 

de “nação”. Neste sentido, qualquer elemento que tenda a uma fratura desta unidade, como a 

ideia de divisão em classes da sociedade, norteadora de muitas das disputas sociais, é rechaçada 

e combatida, justamente por constituir um risco aos interesses nacionais. A defesa da nação em 

                                                 
5 YANKELEVICH, Pablo, op. cit., p. 14. 
6RONINGER, Luis. Exílio massivo, inclusão e exclusão política no século XX. Dados – Revista de Ciências 

Sociais, Rio de Janeiro, vol. 53, n. 1, 2010, p. 9-123, p. 92. 
7Ibidem, p. 93. 
8MARQUES, Teresa Cristina Schneider.Militância política e solidariedade transnacionais: A trajetória política dos 

exilados brasileiros no Chile e na França (1968-1979). Tese (Doutorado em Ciência Política) - Programa de Pós 

Graduação em Ciência Política, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011, p. 19. 
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detrimento de qualquer ideologia que represente uma ameaça à ordem vigente está no cerne da 

Doutrina de Segurança Nacional.9 

A materialização das ações empreendidas a partir do Estado, cujo objetivo era a 

desarticulação e eliminação dos grupos promotores da contestação da ordem vigente, 

garantindo assim a manutenção do status quo, ocorre a partir da opção pela contra-insurgência. 

Em suma, tratava-se da estratégia adotada para o enfrentamento da “guerra interna”. Para a 

consecução de seus propósitos, o recurso à violência, utilizada de maneira escalonar, consciente 

e cada vez mais sofisticada contra os “inimigos da nação”, extrapolou os limites coercitivos 

constitucionais, configurando uma situação de terrorismo de Estado praticado contra a 

sociedade.10 Em contexto de violência institucionalizada, a fuga do país de origem significava 

a luta pela sobrevivência. 

No Uruguai, a instalação da ditadura militar, em junho de 1973, acentuou o movimento 

de partidas iniciado já ao final da década anterior, quando da chegada ao poder de Pacheco 

Areco e sua anunciada “guerra aos comunistas”. Alguns estudos sugerem que o número de 

exilados uruguaios tenha alcançado o expoente de 300 mil.11 O Chile, que recebera grande 

número de exilados em função dos regimes autoritários instalados nos países vizinhos, 

sobretudo pela experiência chilena inaugurada desde a chegada do socialista Salvador Allende 

à presidência, produziu, aproximadamente, 200 mil exilados após o golpe de 11 de setembro de 

1973.12 Para o caso argentino, onde se identifica dois importantes fluxos de saída do país13 – o 

primeiro com a “Revolução Argentina”, protagonizada pelo general Onganía, e o segundo antes 

mesmo de desfechado o golpe em março de 1976 –, estima-se um número entre 140 mil e 300 

mil exilados.14 

 

O EXÍLIO/REFÚGIO LATINO-AMERICANO NA AGENDA DA DITADURA 

BRASILEIRA 

                                                 
9 PADRÓS, Enrique Serra. Repressão e violência: segurança nacional e terrorismo de Estado nas ditaduras latino-

americanas. In: FICO, Carlos; FERREIRA, Marieta de Moraes, ARAÚJO, Maria Paula; QUADRAT, Samantha 

(Org.). Ditadura e Democracia na América Latina: balanço histórico e perspectivas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2008, p. 144. 
10 Ibidem, p. 148-150. 
11MARQUES, Teresa Cristina Schneider, op. cit., p. 33. 
12Ibidem, p. 35.  
13 QUADRAT, Samantha Viz. Solidariedade no exílio: os laços entre argentinos e brasileiros. In: Jornada de 

Trabajo sobre Historia Reciente, IV, 2008, Rosario – Argentina. Rosario: Facultad de Humanidades y Artes de 

la Universidad Nacional de Rosario, 2008, p. 1-20, p. 1-2. 
14MARQUES, Teresa Cristina Schneider, op. cit., p. 34.  
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A presença de estrangeiros não é novidade em um país como o Brasil, que tem sua história 

atravessada por inúmeras chegadas. Desde a colonização, passando pelo processo de imigração, 

até a acolhida de refugiados provenientes do redimensionamento assumido pelos 

deslocamentos humanos, próprio do século XX, é notória a comparência de indivíduos de 

diversas nacionalidades em nosso território. 

A chegada dos exilados latino-americanos ao Brasil coincide com o movimento 

correspondente de partida de muitos brasileiros aos caminhos do exílio. Além disso, o país 

compartilhava o status quo de seus vizinhos do Cone Sul e integrava a rede de repressão 

colaborativa materializada pela Operação Condor. Nesse sentido, qualquer atitude com vistas 

ao tratamento da questão imposta pela presença dos grupos estrangeiros exigia cautela.  

Aqueles que aqui chegaram enfrentavam de imediato alguns entraves ao seu 

estabelecimento. O Brasil, quando de sua adesão à Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, elaborado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em 1951, 

optou pela chamada “reserva geográfica”, que significava o reconhecimento do status de 

refugiado apenas às pessoas de origem europeia. Esta era uma das duas interpretações possíveis 

para o texto do documento e que ficava facultado ao “Estado-parte” escolher.15 A manutenção 

da referida reserva impossibilitava o acolhimento de latino-americanos enquanto refugiados. 

Para lidar com o grande contingente que adentrava o perímetro nacional, o Brasil concedia-lhes 

apenas o “visto de turista”, que permitia a estadia provisória por 90 dias, até que se organizasse 

o reassentamento em um terceiro país. De acordo com Julia Bertino Moreira, a decisão de 

manter a reserva e permitir a estadia provisória, foi um acordo entre o governo brasileiro e o 

ACNUR, que tinha por missão reassentar aproximadamente 20 mil sul-americanos em outros 

países.16 Nesse sentido, ficava evidente a impossibilidade de permanecer no país. 

Ainda que já houvesse casos de latino-americanos no Brasil, como reflexo das ditaduras 

recém-instauradas no continente, a pesquisa aponta para um maior fluxo desses exilados a partir 

de 1976. O número de exilados/refugiados que a partir daí cruzam as fronteiras nacionais 

alarmou as autoridades brasileiras e impôs a discussão do tema à esfera do governo. Uma das 

providências tomadas foi a criação de um “Grupo Informal” composto por representantes do 

Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, e o Secretário-Geral do Conselho de 

Segurança Nacional e que tinha por objetivo conhecer e analisar o problema, evidenciando a 

preocupação que a presença dos estrangeiros trazia.  

                                                 
15 MOREIRA, Julia Bertino, op. cit., p. 59-61. 
16 Ibidem, p. 65-66. 
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Dentre as conclusões e sugestões embasadas no exame realizado pelo Grupo, a 

preocupação com o monitoramento constante que deveria haver sobre os indivíduos torna-se 

notória. Este deveria ocorrer a partir da “organização de um fichário completo de todas as 

pessoas que se colocaram sob a proteção do ACNUR, valendo-se de dados que o próprio 

ACNUR consentiu fornecer”; além disso, não se descartava um aumento de controle e 

fiscalização sobre aqueles que “representassem uma margem maior de risco”; por fim revelava 

ser também avaliação do Grupo Informal que “a tolerância e boa-vontade não são inesgotáveis 

e podem encontrar proximamente seus limites”.17 

Outros pontos permitem apreender a consciência do caráter político da questão e da 

preocupação com a repercussão negativa que a problemática poderia assumir. Eram ainda 

avaliações do Grupo Informal que a situação requeria “estreito acompanhamento e rigorosa 

vigilância de modo a evitar que ganhe repercussão política e jornalística, nacional e 

internacional desfavoráveis” e queo reconhecimento da “natureza política do problema” deveria 

se sobreporà“aplicação automática de qualquer forma de determinismo jurídico”.Nesse sentido, 

a linha de ação então adotada se baseava na “condução política e não apenas estritamente 

jurídica do tema assentada em duas premissas maiores: a) a de exercer o máximo de pressão 

para a partida dos indivíduos em questão, e b) a de exercer o máximo de vigilância durante a 

permanência no Brasil.”18 

 

A SOLIDARIEDADE EM REDE E O PAPEL DA ARQUIDIOCESE  

DO RIO DE JANEIRO 

Como já mencionado, a onda de golpes e governos autoritários que varreu a América 

Latina durante as décadas de 1970 e 1980 teve sua correspondente nas ondas de pessoas 

deslocadas e em trânsito pelo continente e o restante do mundo.  Em cenário de marcada 

insegurança e violência, aqueles que fugiam de seus países buscando escapar a essa realidade e 

salvaguardar suas vidas puderam contar, contudo, com a solidariedade manifesta tanto em 

gestos isolados de indivíduos desconhecidos, como na atividade consistente de grupos bem 

organizados. Fosse na saída ou na chegada, despontaram ações que se chocavam com o contexto 

imposto pelas ditaduras. A emergência de tais ações em momento de tamanha opressão e 

bestialidade corrobora a proposição trazida por João Bosco Hora Góis sobre o “aspecto reativo” 

                                                 
17 Arquivo Nacional – Rio de Janeiro. Fundo: DSI/MJ; série: MCP; Processo 0986. 
18 Idem. 
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da solidariedade ante situações limites; situações, em suas palavras, “em que a violência se 

institucionaliza de forma a deixar pouco espaço para a sua contestação.”19 

Instituições religiosas e sociedade civil trabalharam de forma articulada através de 

organizações empenhadas na luta pelos direitos humanos.20 No Brasil, assumem papel de 

destaque a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, 

o Clamor e o Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), criado no Rio Grande do Sul. 

Guardadas as especificidades de cada um, esses diversos grupos ajudaram a conformar uma 

importante rede de solidariedade que não se restringiu ao território nacional. A cooperação entre 

organizações latino-americanas, europeias e outras organizações mundiais, permite que 

atribuamos um caráter internacional às redes de solidariedade e de luta pelos direitos humanos. 

Essa consciência permite, ainda, que sejam traçados paralelos com a colaboração exercida pelos 

regimes autoritários e seus órgãos de informação, como aponta Samantha Quadrat:  

Quase ao mesmo tempo em que testemunhamos o ápice da colaboração 

à perseguição política entre as forças de repressão dos países do Cone 

Sul – o Plano Condor –, foi possível assistir à criação de laços de 

solidariedade entre organizações de direitos humanos. Madres e 

Abuelas de Plaza de Mayo e SERPAJ em suas várias representações 

mantinham permanente contato com o CLAMOR. O que nos levar a 

pensar que se tínhamos uma operação internacionalista de repressão, 

como a Condor, havia também a sua equivalente na defesa dos direitos 

humanos.21 

 

No Brasil, muitas das organizações voltadas para a defesa dos direitos humanos surgem 

vinculadas à Igreja Católica. A instituição, cujo histórico revela laços estreitos com o Estado e 

que atuou como legitimadora do golpe civil-militar ocorrido em 1964, assume, na década de 

1970, centralidade na luta pela defesa dos direitos humanos. Apesar da liderança atribuída à 

Arquidiocese de São Paulo de dom Paulo Evaristo Arns, Kenneth Serbin atenta para a 

concentração de importantes grupos no Rio de Janeiro, fato que caracterizaria a cidade como 

“um tipo de central dos direitos humanos”.22 

                                                 
19GÓIS, João Bosco Hora. A solidariedade como um projeto: o aporte teórico de Richard Roty. In: Em pauta 

(Revista da Faculdade de Serviço Social da UERJ), UERJ, RJ, n. 17,p.87-103, jan./jun. de 2002, p. 102 e 103 apud 

QUADRAT, Samantha Viz,op. cit., p.5. 
20 Cf. QUADRAT, SamanthaViz, op. cit.; Cf. CATOGGIO, María Soledad. La trama religiosa de las redes 

humanitarias y del activismo transnacional en las dictaduras del Cono Sur de América Latina. In: JENSEN, Silvina, 

LASTRA, Soledad (Org.). Exilios: militancia y represión: nuevas fuentes y nuevos abordajes de los destierros de 

la Argentina de los años setenta. La Plata: EDULP, 2014. 
21 QUADRAT, Samantha Viz, op. cit, p. 15. 
22 SERBIN, Kenneth P. Diálogos na sombra. Bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2001, p. 321. 
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Dentre esses grupos estava a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Sob o comando de dom 

Eugênio de Araújo Sales, a instituição atestaria sua importância na defesa dos direitos humanos 

atendendo tanto às vitimas da ditadura brasileira, como aquelas que cruzavam as fronteiras 

fugidas dos regimes autoritários instaurados em seus próprios países.   

No que diz respeito à ação desenvolvida com exilados latino-americanos das ditaduras 

vizinhas, a Arquidiocese do Rio de Janeiro assume uma posição pioneira no atendimento a 

grupos de refugiados, inclusive com a ciência do governo brasileiro.23 Já em 1974 e 1975, 

desenvolvia ações pontuais de auxílio àqueles que chegavam ao Palácio São Joaquim, na 

Glória, residência e escritório do arcebispo. De passagem pela cidade, essas pessoas recorriam 

a Arquidiocese com pouco ou nenhum recurso, de modo que tais ações consistiam na ajuda para 

que se pagasse um hotel para passar a noite ou garantissem alguma refeição.24 

Situações como essa aumentavam dia após dia e, nesse contexto, um caso específico se 

tornou emblemático. Em abril de 1976, um grupo de cinco chilenos chega ao Palácio munido 

de uma carta do Vicariato da Solidariedade do Chile. A carta relatava a perseguição que os 

jovens sofriam no Chile e o risco que corriam caso ali permanecessem. Estes pretendiam 

permanecer no Rio até que conseguissem um país onde pudessem obter refúgio e pediam a 

ajuda da entidade para encontrar tal país e uma maneira de lá chegarem.25 A carta foi 

encaminhada por Cândido Feliciano da Ponte Neto a dom Eugênio. Cândido era o responsável 

pela Cáritas e relatou ao cardeal a crescente dos casos de chilenos, uruguaios e argentinos que 

ali chegavam em busca de auxílio,além de comentar a realidade dramática que seus países 

atravessavam em função da opressão generalizada. Após a conversa, dom Eugênio pediu que 

Cândido prestasse a assistência ao grupo e que retornasse no dia seguinte.26 Dom Eugênio 

comenta o drama pessoal que enfrentou ante tal situação:  

Disse que ia rezar e pensar. No meu gabinete tinha um crucifixo grande 

e rezei um pouco em pé. Pela lei do país, não podia fazer nada, não 

podia dar proteção a refugiados políticos, receber Montoneros e 

Tupamaros. Por outro lado, como um pastor, tinha o dever e a obrigação 

de atender, dentro das minhas possibilidades, a situação tão precária na 

                                                 
23 Sobre o episódio, dom Eugênio conta: “Resolvi assumir. Mas me senti obrigado a informar às autoridades. 

Liguei para o general Sylvio Frota, ministro do Exército, com quem convivi quando era comandante do I Exército, 

no Rio. Falei: ‘Se você receber comunicação de que comunistas estão abrigados no Palácio São Joaquim, de que 

estou protegendo comunistas, saiba que é verdade, eu sou o responsável’. Ele não disse nada, ficou calado, nunca 

reclamou”. Cf. SALES, Dom Eugênio; ARNS, Dom Paulo Evaristo. A história não contada do refúgio no Brasil 

antes da Lei nº 9.474/97. In: BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira (Org.). Refúgio no Brasil: a proteção brasileira 

aos refugiados e seu impacto nas Américas. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 64. 
24 Entrevista com Cândido Feliciano da Ponte Neto, no dia 04/07/2017, Rio de Janeiro, Brasil. 
25 SALES, Dom Eugênio, op. cit., p. 63. 
26 Entrevista com Cândido Feliciano da Ponte Neto, no dia 04/07/2017, Rio de Janeiro, Brasil. 
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qual eles se encontravam. Como brasileiro, não poderia assumir 

responsabilidades outras, principalmente envolvendo outros países. 

Mas, também, não podia me omitir como pastor. Esse era meu drama. 

Tudo girou em torno disso. Não houve qualquer motivação política.27 

 

A partir daquele momento e após meditada decisão, dom Eugênio estabeleceu que a 

Arquidiocese do Rio de Janeiro começaria a desenvolver um trabalho mais consistente de 

atendimento aos refugiados das ditaduras latino-americanas. Este passaria a ocorrer via Cáritas 

Arquidiocesana e a Cândido foi outorgada a missão de coordenar os novos trabalhos que a 

instituição assumira naquele abril de 1976. Cândidorecorreu à Comissão de Justiça e Paz – 

Seção Brasileira, que tinha a sua frente pessoas como Marina Bandeira e Candido Mendes, e à 

Cáritas Brasileira para saber como poderia proceder. Juntos chegaram aos PNUD (Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e daí ao ACNUR, que logo iniciou sua ação no 

Rio de Janeiro – ainda que não se reconhecesse oficialmente sua presença no Brasil –, 

contribuindo, sobretudo, para o reassentamento dos refugiados em um terceiro país.  

A notícia de que a Cáritas do Rio de Janeiro tinham um trabalho em convênio com o 

ACNUR se espalhava. Em pouco tempo se multiplicou os refugiados que chegavam à “Rua da 

Glória, 446”, endereço do Palácio São Joaquim. O atendimento aos refugiados ocorria nos 

jardins do Palácio. Ali foi montado um escritório e também um posto médico. A equipe 

articulada por Cândido contava com assistentes sociais, psicólogos, médicos e dentistas. Para 

abrigar o crescente número de refugiados foram alugados mais de 70 apartamentos. O 

empreendimento inicial dessas ações ocorreu através dos recursos da própria Arquidiocese. 

Mais tarde, recursos foram também fornecidos pelo Conselho Mundial de Igrejas e pelo 

ACNUR.28 

A ação desenvolvida pela Arquidiocese de dom Eugênio atraiu os olhares dos militares, 

que acompanhavam de perto o que se passava naquela que era também a casa do cardeal. Em 

relato, este nos revela o monitoramento constante pela polícia e nos fornece indícios para pensar 

a atividade coordenada que as forças de repressão brasileira exerciam juntamente com aquelas 

de outros países:  

Da janela do palácio episcopal, acompanhava o movimento de agentes 

na rua, em vigilância ostensiva. Não me incomodava muito com a 

polícia brasileira. Eu tinha medo era da polícia argentina. Sabia que eles 

estavam ali, atuavam livremente no Brasil, com a vista grossa das 

autoridades brasileiras. Assim como a polícia de São Paulo ia agir no 

                                                 
27 SALES, Dom Eugênio, op. cit.,p. 64.  
28 Entrevista com Cândido Feliciano da Ponte Neto, no dia 04/07/2017, Rio de Janeiro, Brasil. 
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Rio. Às vezes, tinha que acompanhar pessoalmente, até o embarque no 

aeroporto, os refugiados que tinham obtido, através do Acnur, 

autorização para viajar a outros países. Temia que os sequestrassem no 

caminho.29 

 

Essa prática vigilante não se limitou ao perímetro do Palácio, entendendo-se àqueles que 

trabalhavam na Cáritas. Cândido comenta a presença constante de policias na porta do edifício 

onde morava, talvez por suporem que este abrigava refugiados em sua residência.  Apesar do 

policiamento, diz que não tinha medo, mas que o incomodava a constante sensação de vigia e 

acompanhamento.  

O papel desempenhado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, sobretudo via Cáritas, revela 

sua importância tanto por seu pioneirismo na questão do refúgio, como pelo contexto em que 

este se operou – além do recurso à violência, característico em um regime autoritário, há que se 

mencionar a extensão das práticas de perseguição e repressão a membros da Igreja.30 Num fluxo 

contínuo que se estenderia até 1982, estima-se que passaram cerca de 5 mil refugiados pelos 

jardins do Palácio São Joaquim.31 

De acordo com Kenneth Serbin, “Um dos lugares-comuns da discussão política e religiosa 

no Brasil é que dom Eugênio é um 'conservador' e inimigo da Igreja progressista.”32 A forte 

ligação e diálogo com os militares condicionaram sua identificação com a ala conservadora do 

clero e consequente oposição aos grupos progressistas. A dicotomia que opõe os grupos em 

questão é frequente nas análises sobre o episcopado, mas ela apresenta suas deficiências e a 

transposição desta consciência para a atuação de dom Eugênio é elucidativa. Sobre o 

comportamento do cardeal, o historiador chamou atenção para seu aspecto controverso e a 

confusão que gerava tanto nas pessoas da Igreja quanto nas do regime.33 

Nas palavras de dom Eugênio:  

Minha conduta era a seguinte: cuidava dos refugiados e, ao mesmo 

tempo, em todas as datas comemorativas da pátria, eu atendia ao convite 

das autoridades. Por exemplo, todo dia Sete de Setembro eu estava lá, 

com o governador e as autoridades militares. Nunca faltei às 

comemorações cívicas, até porque era minha obrigação como 

arcebispo. E as pessoas diziam: “mas é um governo ditatorial”. E eu 

dizia: “eu não sou um juiz, sou um pastor, dos bons e dos maus”. Isso 

foi o que possibilitou muitas dessas coisas.34 

                                                 
29 SALES, Dom Eugênio, op. cit.,p. 64.  
30 Cf. GOMES, Paulo César. Os bispos católicos e a ditadura militar brasileira (1971-1980): a visão da espionagem. 

Rio de janeiro: Record, 2014. 
31 SALES, Dom Eugênio, op. cit., p. 62. 
32 SERBIN, Kenneth P, op. cit., p. 52.  
33 Ibidem, p. 322. 
34 SALES, Dom Eugênio, op. cit., p. 65. 
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Uma análise sobre as ações do cardeal ajuda a pensar o seu posicionamento, sobretudo, 

como uma estratégia de ação cujos resultados não podem ser desconsiderados e que lança luz 

sobre a problemática da dicotomia progressistas/conservadores. Traçando um paralelo sobre o 

comportamento de dom Eugênio e dom Paulo Evaristo Arns – grande nome entre a ala dita 

progressista – Serbin questiona:  

Dom Eugênio e dom Paulo representavam, sem dúvida, duas estratégias 

diferentes em relação ao regime militar. Seria dom Paulo realmente 

mais eficiente? Ou será que os pesquisadores simplesmente deixaram 

de olhar mais de perto ao que os chamados conservadores faziam nessa 

época? Somente progressistas podem defender os direitos humanos? 

Será a dicotomia progressista/conservador uma categoria adequada 

para a análise da Igreja brasileira?35 

A essas perguntas, as colocações de Paulo César Gomes fornecem grande contributo:  

Tais bispos nunca formaram um bloco monolítico. Usou-se classificá-

los estritamente como conservadores ou progressistas, com algumas 

gradações fixas entre esses extremos, porém, de certo modo, essa 

divisão é insuficiente, embora aceitável em um primeiro momento de 

análise. Sua preocupação nunca se resumiu aos assuntos políticos do 

país. Em nenhum momento eles abdicaram de pensar as questões 

religiosas, esforçando-se, ao contrário, para “derivar suas posições 

sociais de princípios evangélicos”.36 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A opção pelo exílio decorre da impossibilidade de se permanecer no país de origem, 

sobretudo pelo sentimento de insegurança, cuja origem encontra-se em cenário de latente 

arbitrariedade, opressão e violência. No contexto da emergência das ditaduras latino-

americanas, sobretudo durante a década de 1970, a repressão institucionalizada, extensiva a 

grande parte da população, conduziu a uma situação limite, onde o exílio surge como meio 

único de garantir a sobrevivência. Tal realidade condicionou grandes ondas de exilados que se 

dispersaram pelo continente e pelo restante do mundo.  

 O Brasil, mesmo vivendo uma ditadura, tornou-se destino de muitos. A impossibilidade 

de aqui permanecer devido a não concessão do status de refugiado pelo governo brasileiro fazia 

do país um ponto de parada até o reassentamento em um terceiro Estado. A presença dos 

exilados perturbava a alta cúpula do regime, que logo se organizou de modo a garantir a 

compreensão da situação em curso e a proposição de estratégias para lidar com o problema. 

                                                 
35 SERBIN, Kenneth P, op. cit., p. 57. 
36 GOMES, Paulo César, op. cit.,p. 78-79. 
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 Simultaneamente a ascensão de regimes autoritários na América Latina, assistimos a 

criação de grupos e organizações engajadas na luta pela defesa dos direitos humanos que 

prestavam assistência às vítimas, diretas e indiretas, da repressão e denunciavam às violações 

cometidas pelos governos ditatoriais. O trabalho articulado desses grupos formou uma 

verdadeira rede de solidariedade internacional e que ia de encontro à perseguição e repressão 

coordenadas da Operação Condor.  

 A Arquidiocese do Rio de Janeiro integrava essa rede de solidariedade, sobretudo com 

suas ações voltadas ao atendimento dos refugiados latino-americanos que aqui chegavam e que 

se davam via Cáritas Arquidiocesana. Prestando um importante serviço de assistência – médica, 

psicológica e jurídica – a entidade contribuiu para o reassentamento de um expressivo número 

de refugiados das ditaduras do Cone Sul.  
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INTELECTUALIDADE FEMININA NA REVISTA “REPERTÓRIO 

AMERICANO” (1939-1949) 

 

Barbara de Almeida Guimarães* 

 

O presente trabalho busca contribuir para o debate acerca da subalternidade no 

continente americano, tema que tem sido sistematizado pelo Grupo Latino-Americano de 

Estudos Subalternos, em diálogo com o Grupo Sul-Asiático. Ambos os grupos surgiram diante 

da emergência de pensar a questão da voz ativa de grupos colonizados e marginalizados. Diante 

de uma consciência e visão de mundo, de cultura e de política baseadas em tutelas coloniais e 

externas, sobretudo europeia e estadunidenses, há de se perguntar se nós, latino americanos, 

enquanto colonizados, “falamos por nós mesmos”. E de que forma essa narrativa é natural e 

não somente fruto de inserções impostas.Para isso, tomamos como subalterno aquele que teve 

ou tem sua voz dependente de outrem.Inserido nesta perspectiva, os Estudos Subalternos 

criticam a dominação elitista, geralmente da metrópole ou das elites nacionais, como forma de 

dar voz e homogeneizar as narrativas da população do país, da nação. Neste ponto, é importante 

ressaltarmos que apesar de esta análise trabalhar com uma fonte latino-americana e por 

issosubalterna ao domínio e a colonização histórica e cultural, se trata também de uma 

comunidade argumentativa elitista acerca do continente. O que se transforma em:  

Paradigmas que se encontram ligados a projetos de ordem 

nacional, regional o internacional manejados por elites que, em seu 

despertar, administraram ou controlaram as subjetividades sociais, 

buscando filtrar as hegemonias culturais ao longo de todo espectro 

político: desde as elites mesmas até as epistemologias e os discursos 

dos movimentos revolucionários, exercendo seu poder em nome do 

“povo”.1 

 

O subalterno, o subjugado, o colonizado não é passivo, apático, mas busca uma voz que 

é desmerecida muitas vezes diante das imposições que sofreu ao longo do processo de 

transculturação. Há um silenciamento dos latinos-americanos enquanto modelos e também há 

um silenciamento cultural e legitimado das mulheres como estereótipos de serviço e cuidado. 

Logo, as mulheres que escreveram na Repertorio Americano são duplamente subalternas pois 

                                                 
*Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ. Bolsista CAPES. E 
1Manifesto Inaugural do Grupo Latino-Americano de Estudos subalternos. Disponível em: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/latravesiadelfantasma/2009/02/08/manifiesto-inaugural-grupo-latinoamericano-de-

estudios-subalternos/. Acessado em 05 de julho de 2017 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/latravesiadelfantasma/2009/02/08/manifiesto-inaugural-grupo-latinoamericano-de-estudios-subalternos/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/latravesiadelfantasma/2009/02/08/manifiesto-inaugural-grupo-latinoamericano-de-estudios-subalternos/
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são latino-americanas e mulheres. Apesar do questionamento da “não-voz” que nos estimula, 

as mulheres que escreveram na revista conseguiram um espaço para falar. Contudo, há se de 

entender esse espaço, a motivação dele e a forma como isso se deu, visto que não era comum 

nas revistas latino-americanas uma presença tão expressiva de mulheres, a não ser quando se 

tratava de uma publicação direcionada ao público feminino. Tendo em mente os estereótipos 

do papel feminino e as limitações dos temas, nos interessa neste primeiro momento, mapear as 

temáticas para compreender a voz que elas tinham. Para isso, analisaremos somente os textos 

de autoria feminina.  

A primeira edição de Repertorio Americano foi idealizada e criada pelo venezuelano 

Andrés Bello2 em Londres, em 1826, com a ideia de servir como espaço de reflexão sobre 

questões relativas aos interesses do continente americano. Em 1919, o editor costarriquense 

Joaquín García Monge3 inicia nova versão da revista, agora em solo centro-americano, com o 

mesmo propósito. Segundo Medina4 toda a montagem, financiamento, confecção e distribuição 

eram feitos inicialmente por Monge, que permaneceu como único editor por todo o tempo de 

vida da revista, até sua morte em 1953. Um das seções constantes da publicação diziatratava-

se de um espaço de cartas, algumas do editor para algum autor, ou de algum autor para o editor 

e em algumas situações entre autores e leitores. Apesar de demostrar um espaço de diálogo, não 

há como sabermos se todas as cartas recebidas eram publicadasou se havia uma seleção feita 

pelo editor.   

Apesar da falta de financiamento do Estado à revista e do processo e esforço individual 

de Monge, é importante ressaltar que o mesmo foi Secretário da Educação (1919-1920) quando 

iniciou a publicação e posteriormente foi diretor da Biblioteca Nacional da Costa Rica (1920-

1936), além de representante oficial do país em eventos internacionais. Seu cargo na pasta da 

Educação do governo, justifica a ênfase dada a esta área na publicação ao longo dos anos, além 

de ser um dos pontos de orgulho nacional.5  Portanto, apesar de contar inicialmente com textos 

                                                 
2AndresBello foi um importante humanista venezuelano, representante do país após a independência.  
3Joaquín Garcia Monge (1881-1958) foi diretor da Escola Normal da Costa Rica e Ministro da Educação do país. 

Por dezesseis anos foi também Diretor da Biblioteca Nacional e editor de variadas revistas como, Ariel, La edad 

de oro, El Convivioe Repertorio Americano. Em 1958, ganhou o título de Benfeitor da Pátria, por seu trabalho 

cultural.  
4MEDINA, Mario Oliva. Revista Repertorio Americano: algunos alcances sobre sutrayetoria, 1919-1958. Revista 

iZquierdas, Buenos Aires, ano 1, n. 1, 2007. p. 16. 
5A Repertorio Americano se preocupou com a educação costarriquense especificamente desde seu início, dado o 

histórico de seu editor. Porém, após a Revolução de 1948, no governo de José Figueres Ferrer, o presidente 

dissolveu o Exército Nacional, alegando ser suficiente para a garantia da ordem no país a força policial. Assim, 

transformou o antigo quartel em um centro cultural e utilizou parte do dinheiro antes direcionado as forças 

armadas, como investimento na educação. Diante disso, o país é conhecido por ter mais professores do que 

soldados.  
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retirados de outros periódicos (sempre com a devidas referências) e alguns poucos enviados 

pelos autores, inéditos ou não, o editor era um homem bem relacionado no meio intelectual, o 

que possibilitou uma forte colaboração de importantes pessoas ao longo da publicação.  

Diante da amplitude e do reconhecimento conquistado pela publicação, ela se tornou 

praticamente um patrimônio cultural dos intelectuais do continente, ganhando homenagens e 

títulos internacionais, do Chile e da Venezuela, por exemplo, que concederam honrarias a 

publicação e a seu editor, por seu trabalho de divulgação da cultura americana.   

Em meio a tantas temáticas e possibilidades de análise que a revista nos traz, chama a 

atenção o expressivo número de participação de mulheres nas publicações. De poemas e textos 

críticos, a intelectualidade feminina se faz presente em um meio predominantemente masculino 

dos periódicos latino-americanos. Ao longo dos dez anos de nosso recorte temporal verificamos 

um total de 393 textos publicados por mulheres e um número de 128 autoras que foram 

publicadas (entre republicações de outros periódicos e textos inéditos).   

Em sociedades tão patriarcais como as da América Latina, os papéis sociais do homem 

e da mulher são geralmente muito bem definidos. No caso da mulher, sua ligação com o 

casamento, a maternidade e a casa são delimitadas. No caso do trabalho feminino, as atividades 

tendem a ser voltadas para o magistério ou alguma atividade ligada ao cuidado do outro, 

alegando uma tendência feminina a isso. No campo intelectual, as mulheres se destacavam 

como professorase em grande parte dos casos, envolvidas com a poesia. Apesar do alto número 

de poemas publicados, chama a atenção certa diversidade de temas escritos por elas, de poemas 

românticos a textos de convocatória política, a questão maternal, contos, críticas literárias e de 

opiniões acerca de posturas dos governos. 

Tendo em vista que a Repertorio Americano serve como uma comunidade 

argumentativa, existia uma disposição de Monge, afinal seu papel editorial é de extrema 

significância nas escolhas dos textos assim como nas ausências de determinadas temáticas. 

Gabriela Mistral por exemplo, é um nome de grande força que se faz presente ao longo de todos 

estes anos da publicação. Tendo sido uma das primeiras colaboradoras inéditas do projeto de 

Monge, já era reconhecida internacionalmente na década analisada, sendo indicada ao Prêmio 

Nobel da Literatura, o qual ganhou em 1945.  

Muitos dos textos fazem referência a “losniños”da Guerra Civil Espanhola (1936-1939). 

Se tratando dos anos de 1940 e de uma cultura não só costarriquense, mas americana 

extremamente patriarcal, se faz compreensível que o extinto maternal das intelectuais aflore em 

diversos momentos. A intelectual de mais expressão nesse ponto é Gabriela Mistral, apesar de 
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não ter tido filhos nem ter sido casada6, a expressão de uma maternidade é constanteem seus 

textos. Em 1939 por exemplo, faz um apelo ao apadrinhamento de crianças vítimas da Guerra 

Civil Espanhola, muitas das quais órfãs:  

 

Me disse Mariblanca Sabas Alomá que há uma lista de afilhados para 

adotar. Cubramos esta lista. Eu escolherei hoje ou amanhã um de esses 

nomes, ao azar. Todos são crianças, qualquer que um deles tem direito 

a mina alma, com rosto, eles são minha raça, eles falam as minhas 

entranhas. (…) Uma madrinha cubana, chilena ou argentina, para cada 

criança, para todas as infelizes crianças da Espanha.” (tradução minha)7 

 

Em referência a “losniños” a panamenha Maria Olimpia de Abaldia diz em seu poema: 

 

Os filhos..! O mel da terra…”  

A luz dos povos... A essência do mundo...! 

Os filhos truncados 

Como tangas macias 

Por feixes selvagens ... 

Crianças olhando entre escombros 

A trilha de sangramento 

Que deixam seus pais 

Crianças agarradas a troncos 

De muitos membros, 

À procura da luz de alguns olhos 

Fechado para sempre; 

O mel de alguns beijos 

Que na morte o gelo se congela nos lábios ...! 

As crianças perguntando aos homens, 

Chorando para os céus 

Piedade para o mundo... piedade para eles ...! 8 

 

Muitas crianças foram crianças exiladas por suas próprias famílias para países como 

França, Bélgica, Grã-Bretanha, União Soviética e México, que aceitaram um grande número de 

refugiados e exilados. Com a efetivação do governo franquista sobre a nação espanhola, houve 

um movimento do próprio governo para o regresso dessas crianças, com ou sem a autorização 

dos pais, criando uma lei de 1940 que dava automaticamente a tutela dessas crianças ao Estado. 

Muitas crianças também eram pegas após a prisão ou morte de suas mães, levando a um 

                                                 
6Seu noivo se suicidou em 1907, desde então Mistral se dedicou ao trabalho e não se casou.  
7 MISTRAL, Gabriela. Lhamado. Repertorio Americano, San Jose, 18 março 1939, n. 11, ano XX, n. 867 
8OBALDIA, Maria Olímpia. Alas sobre Europa. Repertorio Americano, San Jose, 25 de mayo de 1940, ano XXI, 

n. 893, p. 199 
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expressivo número de órfãos sob a tutela do franquismo. Essa causa foi amplamente divulgada 

na Repertorio Americano, geralmente por parte de mulheres.  

Apesar de contar com esse expressivo número, algumas dela se destacam por seus textos 

mais incisivos e constantes. Dentre elas 44 são costarriquenses, tendo destaque Yolanda 

Oreamuno e Emilia Prieto.  

Yolanda Oreamuno reivindicou em vários de seus trabalhos o abandono dos estereótipos 

das mulheres e dos costarriquenses, que os impediam de ver os problemas nacionais e suas 

verdadeiras dimensões. Colaborou com a revista entre os anos de 1938 a 1948, mesmo ano em 

que se tornou cidadã guatemalteca, diante de problemas de aceitação na Costa Rica.Sua 

principal obra “A rota de sua invasão” ganhou o Prêmio Centro-americano de Novela em 1948, 

tratando-se de um romance interdisciplinar, envolve questões psicológicas dos personagens. 

Oreamuno publicou textos críticos na revista, mostrando uma confiança por parte de Monge, 

independente das exaltações feitas sobre o país. A autora escreve:   

 

A culpa de tudo isso vem do antigo... Nosso povo não se fez sozinho, a 

civilização veio como um presente e a cultura continua chegando como 

um produto de importação que todavia sofre impostos proibitivos. 

Herdamos a civilização europeia como um capital que mãos estranhas 

trouxeram, mãos estranhas que vieram em um plano de exploração (...) 

Temos permanecido como flagelo na ausência total de sangue corajoso 

que deixaram irrigado em outras terras os audazes espanhóis com 

chicote e espada, e a mediocridade de um negócio pequeno, sem perigos 

e sem grandes ganâncias.9 (tradução minha) 

 

A autora expõe essa tutela e subalternidade dos povos americanos diante da colonização. 

E o que ela chama de “mitos tropicais”, questionando os elementos que eram vendidos pelo 

turismo no país, dentre elas, a democracia perfeita:  

 

Costa Rica, a desgraçada Costa Rica, violada por agências de turismo, 

tem três coisas importantes: mulheres bonitas, cor e 

demoperfeitocracia, em estrita ordem propagandística. (...) 

Desmentindo as agência de turismo e os criadores desses lucrativos 

“mitos tropicais”, eu direi a verdade aos estranhos: na Costa Rica as 

mulheres são bonitas, demasiadamente bonitas... (pode continuar 

usando isso para propaganda); os índios, tem uns três mil que vivem 

muito ao interior da República, não conservam ritos exóticos, e ainda 

que alguns falem o dialeto, todos falam espanhol; chove nove meses ao 

ano da maneira mais desesperadora do mundo (...) faz muito calor na 

costa e as paisagens se emprestam para pintores, aos postais para a 

                                                 
9OREAMUNO, Yolanda. “El ambiente tico” y los mitos tropicales. Repertorio Americano, ano XX, n 867, 

marzo/1939, p. 169.  



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

527 

 

 

família e para os solteiros sonhadores (pode continua usando para 

propaganda com as correções apontadas). Democracia perfeita não 

temos nem tivemos nunca, (não pode se usar de tudo para a 

propaganda).(tradução minha)10
 

 

Emilia Prieto atuou nos campos da educação, arte e lutas sociais, sendo outra escritora 

de destaque na Costa Rica, porém sendo mais bem recebida que Oreamuno. Pesquisadora das 

populações do Vale Central da Costa Rica. Prieto também era pintora e algumas de suas obras 

foram publicadas na Repertorio Americano.  

Juntamente com a Central de Trabalhadores, fundou a Universidade do Trabalho, além 

de uma das idealizadoras da Liga Antifascista, organização que se estendia pelo mundo. Apesar 

de sua aproximação com as ideias do grupo, nunca se filiou ao Partido Comunista, masapós a 

Revolução de 1948 foi perseguida e demitida. Com a restauração do país participou 

oficialmente de conferência sobre a paz mundial e foi uma das fundadoras da Aliança de 

Mulheres Costarriquenses. Em meio a Segunda Guerra, ela aponta como ingenuidade achar que 

o sentimento de hitleralização, como ela chama, não exista dentro de todos e nas democracias 

existentes: 

É inegável que esse micróbio que tem forma de suástica, existe em 

porcentagem alta no organismo de nossas democracias. (...)  

Por isso creio que se passa de ingênuo o que digo que não podemos 

permitir a  hitlerização da América, entendendo o hitlerismo como uma 

coisa exportável e não como um problema social de antecedentes 

históricos.  

Hitlerização há em quem queira que intercepte direitos com um criterio 

egoísta e que sobreponha aos estranjeiros os próprios interesses. 

Hitlerização há em todos os nosso déspotas. Hitler implica um sentido 

mesquinho, egocêntrico, individualista, um sentido de clã que em 

último termo é um nacionalismo antisocial injusto, sem misericórdia. 

(…)  E assim nos vemos, indignados com o Hitler da Alemanha sem 

darmos a mais remota conta do pouco de Hitler que chegam a nós 

mesmo. E esses são as desordens e contradições do 

capitalismo.(tradução minha) 11 

 

A escritora e diplomata chilena Marta Brunet escreve um dos textos mais convocatórios 

as mulheres, declarando que o americanismo e a tarefa de conhecimento do continente também 

é das mulheres:  

Companheiras da América, mulheres do norte, do centro e do sul: uma 

obra grande espera a todas, para realizá-la prontamente e 

                                                 
10Ibdem, 167 
11PRIETO, Emilia. Hitler. Repertorio Americano, 23 de agosto de 1941, ano XXII, n. 918, p. 224 
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conscientemente. Fazer a América (…) Conhecermos. Saber paisagens, 

saber nomes, saber ideias, saber defeitos e virtudes. (…) Vocês tem sua 

escola e a orelha da criança, boa coletora para toda notícia. A outra, o 

diário no qual escrever para seu público.Aquela, o núcleo em que um 

conglomerado obrero a ouvirá com ânsia de conhecimento. Esta, um 

salão de amigos, um pouco céticos, que riem da ovelha equivocada em 

vez de falar de bridhe, do último filme, ou da penúltima piada, fala do 

conhecimento americano e do assentamento democrático, mas sua 

insistência terá al fim uma maior permeabilidade. E essa, seus 

companheiros de universidade ou de trabalho. E a outra, seu círculo 

familiar, pequeno, mas atento. E assim, vocês, eu, todas iremos fazendo 

essa obra de americanismo e democracia que o continente necessita 

hoje e talvez amanhã muito mais, para afrontar fortes na nação da 

América o que o porvir trará, seja a bonança de vento amigo ou a 

tempestade de agressão.12(tradução minha) 

Carta enviada a García e publicada em outubro de 1939 é um apelo da peruana Laura 

de Albizu Campos em vias de acontecer o Congresso do Panamá que não contava com um 

representante de Porto Rico, o qual não tinha sua independência reconhecida por algumas 

nações como o EUA. A carta é um pedido direto a interferência de García como Delegado do 

Nacionalismo Portoriquenho, inclusive pedindo a soltura de presos políticos nos EUA, dentre 

eles Pedro Albizu Campos, marido de Laura: 

Teremos que repetir que a presença dos deleogados da República de 

Porto Rico é indispensável em qualquer reunião que pretenda 

representar nossos povos. E que apesar de o exército dos Estados 

Unidos deter a soberania de Porto Rico, impondo o assassinato e o 

enterro de latino-americanos ilustres na prática da política 

internacional, nenhuma reunião internacional americana estará 

capacitada para falar de paz e democracia em relação a situações 

dolorosas em países americanos, já que o desconhecimento de situações 

similares na América constituem uma traição a nossas nações. O caso 

de Porto Rico deve ser índice acusador e de contradição aos protestos 

da <boa vizinhança> onde quer que apareçam os representantes dos 

Estados Unidos. (tradução minha) 13 

Seguida da carta, é publicado o pedido de García a delegados do Congresso e a resposta 

do Presidente da Reunião de Ministros Exteriores que alega terem lido a carta de Monge, mas 

dizem que a reunião contará com a ata já proposta. Apesar de esse momento nos permitir uma 

análise bem interessante sobre as relações diplomáticas e a própria força da figura do editor, a 

apontamos para falarmos da autora Laura de Albizu Campos, a primeira mulher latino 

                                                 
12 BRUNET, Marta. Americanismo también es obra femenina. Repertorio Americano, 26 de agosto de 1939, p. 

279 
13Campos, Laura Albizu. Cartas alusivas. Repertorio Americano, 21 de outubro de 1939, p. 308-309.  
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americana a estudar em uma universidade dos EUA, nada mais nada menos que em Radcliffe 

College, a sessão feminina de Harvard.  

Laura fez campanha para a libertação dos nacionalistas portoriequenhos, organizando o 

Comitê Cubano Pró-Liberdade dos Patriotas Portoriquenhos e participou do Segundo 

Congresso de Mulheres realizado em Havana em 1939. Foi uma vida de luta, tendo inclusive 

participado da Revolução Cubana e sido bem próxima do revolucionário Che Guevara.  

Maria Más Pozo14, escreve em 1940 uma crítica sobre os asilos não concedidos a 

refugiados semitas vindos da Europa em guerra. Em sua crítica percebemos uma clara exaltação 

das formas com as quais os judeus poderiam ajudar a engrandecer os países americanos.  

A costarriquense María Del Carmenm Brenes Marín15 investiga a participação e 

representação de feministas na revista, concluindo que apesar do número de mulheres que 

escreveram, não houve um movimento direcionado para o feminismo ou para a libertação das 

mulheres, tendo em vista que Monge era ligado ao projeto da APRA (Aliança Popular 

Revolucionária Americana), que não incentivava e concordava com o destaque feminino como 

no caso do benefício sufragista. Apesar disso, alguns poucos textos sobre o sufrágio feminino 

são publicados, mas a conclusão de Marín é justamente uma escassez da temática na revista. 

As mulheres na Costa Rica só foram permitidas a votar em 1949, diante das reformas políticas 

e sociais pelas quais o país passou após a guerra civil.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da inicial análise, concluímos que as mulheres tiveram um expressivo espaço na 

Repertorio Americano, porém em termos quantitativos, as temáticas voltadas ao cuidado das 

crianças e a educação se fazem muito presente. Apesar disso, buscamos apontar algumas 

autoras de destaque que se propuseram a pensar a política continental ou nacional e nem sempre 

foram bem vistas por isso, como o caso de Yolanda Oreamuno.  

Buscaremos nos próximos passos da pesquisa, problematizar a revista como meio 

elitista dentro de um contexto geopolítico subalterno e um aprofundamento nos textos e 

                                                 
14POZO, Maria Más. Hispano-América y el antisemitismo. Repertorio Americano. 27 de enero de 1940, ano XX, 

n. 883, p. 38-39 
15 MARÍN, María del Carmen Brenes Marín. Una lectura feminista del Repertorio Americano. Dissertação de 

mestrado na Pós-Graduação em Estudos da Mulher. Heredia, 2004. 
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biografias de mais colaboradoras, buscando compreender o espaço dado ou conquistado a essas 

mulheres. 
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A SAGA DE UM SARGENTO JORNALISTA 

O PROBLEMA DA ELEGIBILIDADE DE SARGENTOS E PRAÇAS 

ATRAVÉS DA COLUNA "PLANTÃO MILITAR" (1957-1964) 

 

Bruno Guedes de Carvalho 

 

O presente artigo pretende tratar do problema do direito ao voto e do alistamento eleitoral 

para sargentos e praças das Forças Armadas, e sua abordagem pela coluna "Plantão Militar", 

assinada pelo jornalista, e sargento reformado do Exército, João Batista de Paula, no jornal 

Última Hora, entre a segunda metade da década de 1950 e a primeira de 1960. Dado o grande 

público leitor do matutino em âmbito nacional, "Plantão Militar" funcionou como um canal 

privilegiado de difusão dos problemas cotidianos e reivindicações por melhorias no exercício 

profissional das baixas patentes das Forças Armadas. Tais demandas encontraram nesta coluna 

umespaço privilegiado de difusão na grande imprensa, e foram encampadas como verdadeiras 

campanhas pelo seu colunista. O trânsito privilegiado de que dispunha entre importantes 

autoridades políticas e chefes militares de renome acabaram por transformar a coluna, e seu 

articulista,em elemento de pressão junto a estas esferas de poder. Papel que, forçosamente, 

levaria "Plantão Militar", em consonância com a linha editorial de Última Hora, a trazer outras 

questões políticas mais amplas para sua gama de reportagens, relacionadas ao acirramento do 

processo de polarização política verificado na sociedade brasileira neste período – do qual 

Batista de Paula e sua coluna não passariam incólumes. 

 

IMPRENSA, MILITARES E CULTURA POLÍTICA.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Proceder à pesquisa de reivindicações de certos grupos sociais valendo-se do uso de 

periódicos como fontes históricas pressupõe situar, teórica e metodologicamente, sua utilização 

pela historiografia. Suas origens remontam entre fins da década de 1960 e início da de 1970, 

quando a chamada "3ª geração dos Annales" e os historiadores ingleses ligados à New 

LeftReview procuram estabelecer novos objetos de pesquisa, bem como uma renovação de 

                                                 
Doutorando em História Social – Universidade Federal Fluminense. 
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abordagens e problemas. Para as duas vertentes historiográficas, os elementos que constituem 

e embasam práticas culturais, em especial aqueles relacionados à experiência de vida de 

camadas e grupo sociais mais humildes, passam a ganhar vulto crescente nas pesquisas de seus 

historiadores. Para historiadores franceses como Pierre Nora e Jacques Le Goff e britânicos 

como Christopher Hill, Perry Anderson, Eric Hobsbawn e, sobretudo, Edward P. Thompson 

passariam a enxergar tais experiências não mais como meros reflexos de estruturas 

macroeconômicas verificáveis em longos recortes temporais ou realidades mais profundas. O 

caráter episódico e diverso do passado, dois elementos que marcam de sobremaneira a cobertura 

jornalística da realidade, passam a marcar presença cada vez maior na produção 

historiográfica.1 

Ao mesmo tempo, os elementos narrativos formadores da escrita historiográfica passaram 

a ganhar especial ênfase durante a chamada "virada linguística". Procedia-se então a um 

movimento de polemizar sobre a efetiva existência de referenciais externos ao discurso 

historiográfico e, ao mesmo tempo, pontuar a necessidade de mudança na forma como os 

historiadores se relacionavam com textos escritos. Necessidade expressa em questões que 

deveriam ser feitas aos escritos não a partir daquilo que dizem em suas linhas, mas considerando 

a maneira como o dizem: suas expressões, maneirismos, estilística e – por que não? – seus 

silenciamentos e interditos se tornaram variáveis que os historiadores deveriam ter em mente 

quando do uso de textos escritos como fontes históricas.2 

Contudo, uma espessa neblina de desconfiança repousava sobre o uso de periódicos como 

fonte histórica pelos historiadores. A comunidade historiográfica ainda mantinha-se 

parcimoniosa e reticente quanto à utilização de fontes jornalísticas em suas pesquisas, dado o 

caráter parcial característico da produção de notícias, bem como a tendência, entre alguns 

historiadores, de usá-las como mero elemento de confirmação para suas hipóteses. Levando-se 

em conta, porém, que não existem fontes históricas que sejam absolutamente objetivas, bem 

como a ostensiva utilização, por sociólogos e antropólogos, de dados relativos à transações 

econômicas ou aspectos da vida social obtidos através da imprensa, a década de 1970 assiste a 

um princípio de mudança na atitude da historiografia brasileira quanto aos periódicos. De 

acordo com Maria Helena Rolim Capelato e Maria Ligia Prado, a escolha de um jornal como 

fonte por um historiador se justifica em função de sua compreensão enquanto instrumento que 

                                                 
1 LUCA, Tania Regina de. "História dos, nos e por meios dos periódicos". In: PINSKY, Carla Bassanesi (org.) 

Fontes Históricas. 3ª edição. São Paulo: Contexto, 2011.pp. 112-113. 
2Ibdem, p. 114. 
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intervém na vida social e manipula interesses diversos. Ambas negam as perspectivas que 

concebem os periódicos como meros canais veiculadores de informações e transmissores 

neutros e imparciais de acontecimentos do cotidiano.3 

Ao escolher a abordagem de reivindicações de sargentos e praças das Forças Armadas 

numa coluna de jornal com as características de "Plantão Militar", optamos por tratar de maneira 

pouco usual não apenas tais demandas, mas também estes militares de maneira mais geral. As 

observamos, aqui, considerando o conceito de "cultura política", tal como este foi definido por 

autores como Serge Berstein e Jean-François Sirinelli, dois historiadores franceses externos ao 

movimento dos Annales, tradicionalmente pouco afeito a história política, e liderados 

informalmente por René Remond e sua coletânea Por Uma História Política. Ambos se 

tornaram importantes referenciais para se compreender os rumos trilhados pela chamada "nova 

história política", incluindo os estudos sobre cultura política. O novo frescor teórico vivenciado 

pela História Política fez retomar a necessidade de utilização de fontes periódicas pelos 

historiadores, não apenas por conta de sua pretendida função de registro dos fatos cotidianos, 

mas também em função da historicidade de aspectos importantes relativos ao jornalismo 

impresso. Ao fazer uso de periódicos como fontes históricas, os pesquisadores do político 

passaram a atentar para aspectos relacionados à sua materialidade e suporte, que evocam certas 

práticas de leitura; as condições técnicas de produção e averiguação do que sejam, em certos 

contextos, fatos noticiáveis; e, principalmente, sua função social.4 

O trabalho com jornais e revistas de periodicidade variável, destinados ao grande público, 

supõe alguns cuidados teórico-metodológicos que devem ser considerados pelo historiador: 1º) 

– Os fatores que levam periódicos a destacar e publicizar determinados fatos, transformando-

os em notícia; 2º) – O teor e significado dos discursos presentes naquilo que este noticia, e as 

relações mantidas com seu pretendido público alvo; 3º) – A identificação dos grupos 

responsáveis por sua linha editorial, sua rede de colaboradores e os critérios que pontuam para 

escolher os títulos e o conteúdo programático de seus textos; 4º) – O esclarecimento quanto a 

seu nível de vinculação com grupos de interesse políticos e econômicos; 5º) – O confronto com 

outros tipos de fonte, visando compreender seus processos de organização, lançamento e 

manutenção; e 6º) – O uso dos periódicos a partir de uma análise circunstanciada de seu lugar 

                                                 
3Ibdem, p. 118. 
4Ibdem, p. 132. 
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de inserção, abordando-os, ao mesmo tempo, como fonte e objeto de pesquisa historiográfica, 

devidamente submetidos ao crivo crítico do historiador.5 

Fosse pelo respeito aos preceitos de hierarquia e disciplina, próprios da Instituição 

Militar, ou pelo desafio franco e aberto aos seus comandantes, a compreensão das 

reivindicações de sargentos e praças, veiculadas na coluna "Plantão Militar", podem ser 

entendidas a partir do conceito de "espelhos deformantes", elaborado por Alain Rouquié. De 

acordo com este autor, as cisões internas presentes em todos os postos na hierarquia militar têm 

sua origem em mecanismos complexos de sociabilidade não redutíveis a um mero jogo de 

alianças ou de cooptação por certos grupos políticos e econômicos civis. Se existem divisões 

internas entre os militares quanto ao trato de importantes problemas nacionais, estas se 

manifestam em seus círculos segundo uma lógica própria, que resulta tanto de seus múltiplos 

papeis que desempenham, quanto do influxo e variedade de pressões políticas que lhes 

sobrepõem.6Para os propósitos deste artigo, sargentos e praças são entendidos como vetores de 

ressignificação e releitura de variadas culturas políticas circundantes na sociedade brasileira 

entre as décadas de 1950 e 1960 (trabalhismo, nacionalismo, etc.). Trata-se de um conjunto de 

valores, tradições, práticas e representações políticas que eram partilhadas entre grupos 

políticos e movimentos sociais cujo ponto de interseção se encontrava na luta pela extensão de 

direitos básicos de cidadania às camadas sociais brasileiras, com os quais claramente os 

sargentos e praças das Forças Armadas explicitamente se identificavam. Elementos que 

forneciam uma identidade coletiva e permitiam tanto uma leitura do passado quanto projetos 

políticos direcionados ao futuro.7 

 

JOÃO BATISTA DE PAUÇA E A COLUNA “PLANTÃO MILITAR” 

Natural de Guareí, cidade do interior de São Paulo, o término dos estudos e o desejo de 

"ganhar a vida" na cidade grande fizeram com que, ao final da década de 1930, o jovem João 

Batista de Paula saísse em busca de emprego na capital paulista. Depois de fazer "bicos" como 

engraxate e promotor de vendas, por intermédio de um amigo próximo ao interventor de São 

Paulo, Adhemar de Barros, consegue ser indicado para ocupar um cargo público na prefeitura 

paulista. Porém, por contar 18 anos à época, e não possuir o Certificado de Reservista, não pode 

                                                 
5Ibdem, pp. 140-141. 
6 ROUQUIÉ, Alain. "Os Processos Políticos nos Partidos Militares no Brasil. Estratégia de pesquisa e dinâmica 

institucional". In: Os Partidos Militares no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Record, 1992.p. 20. 
7MOTTA, Rodrigo Patto Sá. "Desafios e possibilidades na apropriação de cultura política pela historiografia". In: 

Culturas Políticas na História: Novos Estudos. Belo Horizonte: Argumentum, 2009.p. 21. 
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assumir a pretendida vaga no funcionalismo público. A procura pelo requerido documento, após 

falsificar a assinatura do pai, foi a motivação para sua entrada nas fileiras do Exército, momento 

que marcaria e restante de sua. De acordo com suas memórias, a entrada no Exército foi uma 

experiência marcante em sua vida, tanto no que diz respeito ao aprendizado de valores que 

levaria consigo para sempre, baseados na hierarquia e na disciplina, quanto pelo testemunho 

das diferenças e injustiças com que os escalões mais baixos da hierarquia militar eram tratados 

pelo alto comando das Forças Armadas.8 

A volta ao Brasil dos contingentes da Força Expedicionária Brasileira, após o fim da 

Segunda Guerra Mundial, foi, de acordo com Batista de Paula, o ponto de partida para o que 

considera como um processo de posicionamento e ação políticos mais explícitos dentro das 

Forças Armadas. Processo cujo mote principal de discussões, feitas não apenas dentro dos 

quarteis como também espaços de convívio como o Clube Militar, orbitavam em torno do 

problema da assistência governamental aos ex-combatentes, e que pareciam encontrar no 

anticomunismo o seu denominador comum. Fruto direto da reação do comando das Forças 

Armadas ao levante comunista de 1935, a imputação de "comunismo" como pecha acusatória 

era, invariavelmente, levantada pelos comandantes contra seus subordinados sempre que 

alguma escaramuça pusesse em questão o binômio hierarquia + disciplina, valores caros às 

Forças Armadas. Segundo o historiador João Roberto Martins Filho, a repressão aos 

movimentos comunista e integralista fez com que, uma vez imposta a ditadura estadonovista 

em 1937, Estado e Forças Armadas se tornassem amalgamados, tendo o Exército o papel de 

mantenedor da ordem interna e fiador da política industrialista nacional. Protagonismo político 

que seria reificado ao fim da Segunda Guerra Mundial: a pressão dos ministros militares levou 

ao fim do Estado Novo em 1945; a Instituição Militar tornou-se a principal avalista das tensões 

advindas à manifesta vontade de diversos grupos sociais – como o próprio partido Comunista 

– pela continuidade de Getúlio Vargas no poder. Simultaneamente, o cenário internacional 

bipolar próprio do início da Guerra Fria agravaria as inclinações anticomunistas dentro alto 

comando das Forças Armadas, que vinham adquirindo crescente influência desde a repressão 

da rebelião de 1935.9 

                                                 
8SANTOS, Andréia Paula dos. À Esquerda das Forças Armadas Brasileiras. História oral de vida de militares 

nacionalistas de esquerda. São Paulo: USP-FFLCH (Dissertação de Mestrado). 1998.pp. 376-377. 
9MARTINS FILHO, João Roberto. "Forças Armadas e política, 1945-1964: a ante-sala do golpe". In: FERREIRA, 

Jorge e DELGADO, Lucília de Almeida Neves. O Brasil Republicano. O tempo da experiência democrática. Vol. 

3. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. pp. 105-107. 
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Foi durante o fim da guerra que Batista de Paula, que já ocupava o posto de sargento, foi 

designado para o Departamento Geral de Administração (DGA) no prédio do Ministério da 

Guerra, na Central do Brasil, Rio de Janeiro. Testemunhando seu talento para a escrita, um 

amigo, Ariosto Pinto, lhe convidou para tentar uma vaga na redação da revista Diretrizes, 

primeira atuação no ramo jornalístico de Samuel Wainer anterior à criação do jornal Última 

Hora, e periódico que assumia posição de oposição ao governo do Presidente Eurico Gaspar 

Dutra. Começando como revisor, não demorou muito até que Batista de Paula começasse a 

escrever suas próprias reportagens. Tempos depois, mais uma vez por intermédio do mesmo 

Ariosto Pinto, conseguiria uma vaga na redação do Diário Trabalhista, jornal que pertencia a 

Oliveira Rodrigues, genro do Presidente da República, e de orientação diametralmente oposta 

àDiretrizes. Como o início de seu trabalho como jornalista se deu enquanto ainda se ocupava 

de seus afazeres militares de sargento lotado em funções administrativas no Ministério da 

Guerra, sua vida profissional tornou-se, durante alguns anos, não só muito corrida como 

também marcada pela dubiedade no exercício jornalístico. Pela manhã dirigia-se à redação de 

Diretrizes, jornal que fazia oposição ao governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra, onde o 

atacava; ao meio-dia, apressava-se para chegar ao seu escritório no DGA do Ministério da 

Guerra; ao final da tarde, corria até o Diário Trabalhista, jornal favorável ao Presidente Dutra 

– onde, portanto, devia defendê-lo. 

Foi na sua passagem pelo Diário Trabalhista que Batista de Paula iniciou a cobertura das 

notícias do Poder Legislativo federal, onde teve oportunidade de manter contato próximo com 

importantes lideranças parlamentares, experiência que se revelaria fundamental em suas 

incursões futuras na atividade jornalística, e que se somaria ao contato constante que mantinha 

com destacados chefes militares, por conta de seu trabalho no Ministério da Guerra.10 

Batista de Paula deu baixa no serviço ativo do Exército, passando para a reserva, no início 

da década de 1950, exatamente no momento em que recebe convite de Samuel Wainer para 

integrar a redação do recém-fundado jornal Última Hora. Para o editor-chefe do matutino, o 

contato constante de importantes chefes das Forças Armadas, com traquejo e trânsito mesmo 

entre oficiais generais, mais o contato e convívio com muito deputados federais e senadores, 

tornavam o nome de Batista de Paula a escolha óbvia para a cobertura do setor militar, área 

considerada muito sensível e envolta em melindres dentro e fora das Forças Armadas. 

                                                 
10SANTOS, Andréia Paula dos. Op. cit,p. 385. 
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Porém, a cobertura sobre o setor militar feita por Batista de Paula não se deu em um 

ambiente tranquilo: dado o notório apoio de Última Hora aos valores do trabalhismo defendido 

pelo governo de Getúlio Vargas, oficiais generais politicamente identificados com as oposições 

conservadoras, sobretudo a ala da União Democrática Nacional (UDN) vinculada a Carlos 

Lacerda, se mostraram hostis, em reiteradas ocasiões, à atuação do "sargento jornalista". 

Preocupado com a possibilidade de que tais hostilidades resultassem numa interdição do acesso 

do jornalista ao seu trabalho no Palácio Duque de Caxias, Samuel Wainer, seguindo sugestão 

feita pelo Mar. Odylio Denys, que também temia um possível rescaldo negativo da forte 

oposição à Última Hora nos meios militares, decide criar um espaço exclusivo à abordagem 

das Forças Armadas, assinado diariamente por Batista de Paula. Nascia, assim, a coluna 

"Plantão Militar". 

 

O PROBLEMA DA ELEGIBILIDADE DE SARGENTOS E PRAÇAS 

Durante seguidas ocasiões em sua coluna, Batista de Paula afirmou serem muitos dos 

problemas vividos pelos sargentos e praças das Forças Armadas e Auxiliares fruto da ausência 

de representantes que efetivamente defendessem seus interesses nos legislativos federal e 

estaduais. Em especial, incomodava ao colunista o fato de que questões relativas aos problemas 

e necessidades de melhoria profissional desses militares sempre precisarem angariar apoio entre 

deputados e senadores, para que, dessa forma, ganhassem espaço e se tornassem pautas de 

discussão nas casas legislativas. Além disso, a falta de representantes "da classe" 

necessariamente fazia com que o atendimento às demandas dos sargentos e praças fosse 

incluído em agendas ou bandeiras políticas mais amplas. Do ponto de vista jurídico, a questão 

do direito ao voto para sargentos e praças também era pouco clara. Para tanto, concorria a 

redação, algo confusa, da carta de 1946, sobre a questão: ainda que tivessem direito ao voto, os 

sargentos não podiam se candidatar a cargos eletivos, o que deixava estes militares em posição 

inferior tanto à população civil quanto aos estrangeiros naturalizados, cuja elegibilidade era 

total e irrestrita segundo o texto constitucional. 

O tratamento sobre o problema do direito ao alistamento eleitoral para sargentos e praças 

pode ser verificado já nos primeiros meses de publicação de "Plantão Militar". Em 13 de 

dezembro de 1957, Batista de Paula comenta sobre sua ausência na Carta de 1946, ao falar 

sobre proposta de emenda constitucional que pretendia estender a duração dos mandatos 

parlamentares. Sai em defesa do direito à elegibilidade dos sargentos e praças, destacando duas 
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características que via como elementos diferenciais que tornavam estes militares elementos 

aptos para o exercício do poder público: a disciplina característica destes militares, advinda 

após anos de treinamento nos quarteis, e a constante necessidade de aprimoramento intelectual, 

resultante da vivência profissional diária numa Instituição Militar em constante modernização. 

 

A emenda que deveria ser apresentada para sanar uma falha da 

Constituição é a que nivela politicamente os sargentos aos demais 

eleitores. Até agora esses militares exercem direito ao voto mas são 

inelegíveis.  

(...) E não se diga que o sargento das Forças Armadas e 

Auxiliares, a esta altura, não está em condições de desempenhar as 

funções de legislador. Além de moralmente preparados para qualquer 

cargo, graças ao espírito de disciplina de que estão imbuídos nas 

casernas, eles hoje estudam e intelectualmente podem competir com a 

maioria dos atuais representantes do povo. 

Conhecemos pessoalmente dezenas de sargentos médicos, 

engenheiros, advogados, professores, jornalistas, homens esclarecidos, 

responsáveis, que se projetaram no meio militar e mesmo no meio civil, 

como verdadeiros líderes, mas aos quais a Constituição (...) veda a 

entrada nas Casas Legislativas.11 

 

Alguns meses depois, ao comentar em sua coluna sobre norma baixada pelo então 

Ministro da Guerra, Gen. Henrique Teixeira Lott, regulando a candidatura de oficiais para 

cargos legislativos, Batista de Paula vê em seu teor um norte que deveria guiar, também, a 

candidatura de sargentos e praças. 

O Ministro da Guerra, revelando alta compreensão do problema 

político no Brasil, que se agrava naturalmente na véspera dos pleitos, 

baixou aviso regulando a situação dos oficiais que se candidatarem a 

cargos eletivos. Em síntese o General Lott possibilitou aos seus 

comandados a participação livre, como cidadãos, da campanha eleitoral 

(...) e isso sem que os mesmos percam um centavo de seus vencimentos. 

Os militares do Exército, candidatos a cargos eletivos por qualquer 

partido, são obrigados a se afastar das suas funções, podendo assim 

entrar na luta nas mesmas condições dos candidatos civis.12 

 

Ainda que o direito à elegibilidade tenha sido uma dentre importantes campanhas 

encampadas por Batista de Paula em diversas edições de "Plantão Militar", sua defesa não era, 

contudo, consensual dentro das Forças Armadas. Mesmo argumentando que sua defesa era 

ampla entre vários setores da sociedade brasileira, de acordo com o colunista, a elegibilidade 

para sargentos e praças não era vista como ponto pacífico entre muitos oficiais. Foi o que tentou 

demonstrar, por exemplo, na edição de "Plantão Militar" de 28 de julho de 1959, onde retruca 

                                                 
11Última Hora, 13 de dezembro de 1957, p. 15. 
12Última Hora, 12 de junho de 1958, p. 12. 
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o teor de carta escrita por um coronel do Exército para um matutino carioca, afirmando que 

estender o direito à elegibilidade para cabos e soldados deixariam as Forças Armadas abertas à 

explorações políticas. Batista de Paula contra-argumenta o missivista, apontando para o 

protagonismo dos oficiais com direito a voto nos principais movimentos políticos brasileiros 

desde o Império e a Proclamação da República - direito ao qual, como faz questão de frisar, não 

têm estes militares de abrir mão, assim como qualquer outro cidadão brasileiro.13 

Meses depois, o colunista noticia entrevista do então candidato à Presidência da 

República, Mar. Henrique Teixeira Lott para uma rádio gaúcha. Nela, o oficial-general se 

manifestou favoravelmente à extensão do direito ao voto para cabos e soldados, afirmando que, 

ao negarem este direito para os praças, os legisladores responsáveis pela Carta de 1946 também 

deveriam tê-lo feito para os oficiais-generais. Para Batista de Paula, os oficiais que se 

posicionavam contra a elegibilidade de cabos e soldados alegando que seus votos sofreriam 

influência de seus superiores hierárquicos, na verdade, subestimavam a inteligência e 

personalidade destes militares.14 

A contrariedade de alguns oficiais das Forças Armadas em verem sargentos como 

candidatos a cargos eletivos, manifestou-se, uma vez mais, em edição de "Plantão Militar" de 

6 de outubro de 1962, em que o colunista fala sobre carta escrita pelo Sgt. Luís Augusto Pereira 

da Costa, leitor de sua coluna, falando sobre declarações feitas pelo Gen. Mendes de Morais 

em um programa de TV. De acordo com o leitor de "Plantão Militar", o referido oficial-general, 

expressando ponto de vista corrente entre o oficialato que não desejava a elegibilidade para 

sargentos e praças, teria manifestado sua recusa em não querer tratar um subordinado na 

hierarquia militar por "Vossa Excelência". Para além da manifesta recusa em não querer tratar 

por um igual um sargento no legislativo federal, a fala do Gen. Mendes de Morais, segundo o 

colunista, refletia também o desejo de verem transplantadas para a sociedade civil as mesmas 

demarcações hierárquicas e a escala descendente de comando e obediência características da 

vida nos quarteis. Face ao desconforto que representaria ao Gen. Mendes de Morais uma 

candidatura de sargentos para cargos eletivos, Batista de Paula oferece ao oficial-general uma 

sugestão e uma resposta. 

(...) O marechal tinha uma solução para evitar o seu confessado 

constrangimento: não se candidatar. E como já se candidatou, caso seja 

reeleito, renuncie ao seu mandato. porque eu não tenho dúvida de que 

alguns sargentos chegarão nessas eleições às casas do Poder 

Legislativo, como representantes autênticos do povo. E os eleitos serão 

                                                 
13Última Hora, 28 de julho de 1959, p. 8. 
14Última Hora, 4 de maio de 1960, p. 8. e 3 de setembro de 1960, p. 6. 
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chamados, como qualquer representante das elites, de Excelências, 

porque assim determina o regimento das Casas Legislativas. 

Mas isso não os tornará mais do que sargentos, nem eles 

pretendem ser menos do que os outros deputados, inclusive os 

deputados-marechais.15 

Segundo Batista de Paula, o direito à elegibilidade para sargentos e praças não sofreu 

empecilhos apenas dentro das Forças Armadas, entre membros do alto oficialato. Para tanto 

concorreu também, como reiteradas vezes denunciou em sua coluna (em consonância com a 

linha editorial geral adotada por Última Hora a partir da primeira metade da década de 1960), 

seguidas manobras políticas lideradas por políticos da União Democrática Nacional (UDN) e 

do Partido Social Democrático (PSD). O mote que embasava tais ações, segundo Batista de 

Paula, era a leitura capciosa que se abria ante a redação confusa dos Artigos 132 e 138 da 

Constituição de 194616, que teriam aberto o precedente para que tanto o Superior Tribunal 

Eleitoral (STE) quanto, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF), negassem o direito 

à elegibilidade para sargentos e praças. No entanto, ainda que a negativa do direito ao 

alistamento eleitoral pudesse gerar efeitos negativos de consequências imprevisíveis, o fosse 

usado politicamente para insuflar estes militares contra seu papel constitucional, os eventos 

relacionados ao levante de grupos de sargentos em Brasília, na madrugada dos dias 11 e 12 de 

setembro de 1963, escapavam até mesmo aos prognósticos mais pessimistas. Mesmo tendo sido 

rapidamente debelado pelo alto comando das Forças Armadas, Batista de Paula, ao mesmo 

tempo surpreso e apreensivo pelo rumo então tomado pelos acontecimentos, não apenas tenta 

deixar claro que o episódio destoava do caráter disciplinado e ordeiro que pontuava as ações 

destes militares na defesa de suas demandas, como também definiu a tentativa de rebelião em 

Brasília como um "Aragarças" dos praças. 

Ninguém de bom senso tira dos sargentos a razão que têm de 

estarem magoados com a decisão do Supremo tribunal Federal que, não 

tomando conhecimento do recurso antes rejeitado pelo Superior 

Tribunal Eleitoral, os considerou inelegíveis. Mas ninguém de bom 

senso apoia o pequeno grupo de inconformados que tentou através da 

violência, da indisciplina e da sedição, conquistar um direito que deverá 

ser em breve reconhecido pelo Congresso e ao mesmo tempo 

comprometendo os companheiros perante a opinião pública e as altas 

autoridades do País. 

É necessário, porém, que o povo brasileiro saiba que os 

suboficiais, subtenentes e sargentos, em sua imensa maioria, embora 

                                                 
15Última Hora, 6 de outubro de 1962, p. 11. 
16Segundo o Parágrafo Único do Art. 132 da Constituição de 1946, "também não podem alistar-se eleitores as 

praças de pré, salvo os aspirantes a oficial, os suboficiais, os subtenentes, os sargentos e os alunos das escolas 

militares de ensino superior". Em complemento a este texto jurídico, estabelece o Art. 138: "São inelegíveis os 

inalistáveis e os mencionados no parágrafo único do Art. 132." 
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desejosos de que o Poder Legislativo restabeleça o princípio de justiça 

no capítulo da elegibilidade da Carta Magna, conduzem-se sempre 

como soldados enquadrados, disciplinados e respeitadores das leis, 

procedimento esse que tem sido uma tradição da classe.17 

 

Para o colunista, a responsabilidade pela eclosão do levante de sargentos em Brasília 

deveria ser compartilhada. Primeiro, acusou a ala lacerdista da UDN de permitir que o texto da 

Carta de 1946 incluísse o direito ao alistamento eleitoral para sargentos e praças, não permitindo 

sua adaptação e modernização à conjuntura que se descortinava no momento de sua elaboração. 

Modernização resultante de uma maior preocupação com os problemas que paralisavam o país 

que, contudo, Batista de Paula julgava impossível, frente a um Congresso Nacional cujos 

parlamentares se preocupavam mais com suas vinculações a organizações como o Instituto 

Brasileiro de Ação Democrática (IBAD). Responsabiliza, em especial, o deputado federal 

udenista Pedro Aleixo, a quem acusou de querer imputar ao Presidente João Goulart a 

responsabilidade sobre o episódio, por não ter solicitado a revogação dos dispositivos 

constitucionais que interditavam sargentos e praças do direito ao alistamento eleitoral. 

Dispositivos que, conforme relembrou o colunista, passaram ao texto final da Carta de 1946, 

dentre os votos que lhe foram favoráveis, os dados pelo próprio deputado Pedro Aleixo.18 

Também responsabilizou pelo levante de Brasília a atuação do Sgt. Antônio Garcia Filho, que, 

de acordo com denúncia do colunista, fez uso de mandado de segurança impetrado no STE, 

graças ao qual pode alistar-se como candidato a deputado federal e ser eleito, para lançar outros 

sargentos e praças contra a disciplina militar e os poderes constituídos. 

(...) Se o STF considerasse o sargento elegível, o que seria 

correto, (...) qualquer um desses militares estaria em condições de se 

candidatar a cargo eletivo no âmbito federal, estadual ou municipal. 

Surgiriam, com certeza, como das demais classes, vários sargentos 

candidatos à Câmara Federal, naturais concorrentes do Sr. Garcia Filho, 

cujo mandato nada sofreu nem sofrerá com a decisão do Supremo 

Tribunal Federal e só poderia ser cassado pela própria Câmara, o que 

jamais ocorrerá. E daqui a quatro anos, quando o Sr. Garcia Filho 

estiver com seu mandato esgotado, pedirá ele com certeza transferência 

para a reserva e será feito 1º Tenente, fugindo às restrições 

constitucionais que pesam sobre os sargentos.19 

 

Meses após a eclosão do levante de sargentos em Brasília, em setembro de 1963, o 

governador da Guanabara, Carlos Lacerda, concedeu entrevista ao jornal Los Angeles Times, 

                                                 
17Última Hora, 13 de setembro de 1963, p. 8. 
18Última Hora, 20 de setembro de 1963, p. 8. 
19Última Hora, 13 de setembro de 1963, p. 8. 
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onde aconselhou o governo norte-americano e negar ajuda financeira ao governo João Goulart, 

que, dadas as convulsões e o momento problemático vivido pelo país, seria derrubado dentro 

em breve. Entrevista que coincidia com a visita aos Estados Unidos do Ministro da Fazenda, 

Carvalho Pinto, visando firmar acordos comerciais com o governo de Washington. Alertava 

Batista de Paula que a entrevista concedida pelo líder udenista receberia dura resposta dos 

comandos militares, como poderia resultar em condenação a alguns anos de prisão, por 

violações a artigos da Lei de Segurança Nacional. 

O desconforto criado pelo episódio motivou o governo Jango, após reunião com seus 

ministros militares, a solicitar ao Congresso Nacional a decretação de estado de sítio. De acordo 

com Batista de Paula, os principais motivos que levaram o governo a tomar tal medida eram as 

seguidas tentativas de Carlos Lacerda em sabotar as missões econômicas do governo no 

exterior, e as seguidas ameaças de Adhemar de Barros, que afirmava ter força para convocar 

sessenta mil homens que poderiam ser utilizados contra o Presidente João Goulart, se 

necessário. De acordo com o colunista, a decretação do estado de sítio objetivava a salvaguarda 

da Constituição e a proteção do governo federal contra a ação conspiratória da ala lacerdista da 

UDN.20 

 

CONCLUSÃO 

Em se tratando de uma sociedade como a brasileira, cujas inúmeras interdições ao pleno 

exercício de direitos de cidadania marcam tão profundamente nossa formação histórica, certas 

questões tidas, a princípio, como específicas de determinado grupo social, ao encontrarem 

pontos de contato com outras reivindicações de natureza semelhante, oriundas de outros 

segmentos da sociedade, fazem com que estes debates, muitas vezes, cheguem a um maior 

espectro de pessoas. Eventos como o levante de sargentos ocorrido em Brasília em setembro de 

1963, não podem, como que numa falsa relação direta de causa e efeito, encontrar suas origens 

apenas nos variados problemas profissionais que afetavam o cotidiano de sargentos e praças, 

abordados pela coluna assinada por João Batista de Paula. Contudo, tendo em vista o fato de 

que muitas das problemáticas abordadas em "Plantão Militar" permaneceram sem nenhum 

vislumbre de solução, supor a inflexão destes problemas sobre os processos de tomada de 

posição e descontentamento das baixas patentes das Forças Armadas é perfeitamente plausível. 

Frente ao quadro exposto, é possível ao historiador, se não explicar em sua plenitude, ao menos 

                                                 
20Última Hora, 2 de outubro de 1963, p. 8. e 5 de outubro de 1963, p. 8. 
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tornar explícito o nível elevado de insatisfação que pontuava o cotidiano profissional de 

sargentos e praças neste período, bem como a opção pelo franco desafio à Instituição Militar 

feita por alguns de seus membros. 
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O INSTITUTO DO CEARÁ E O IHGB: IDENTIDADE REGIONAL E 

NACIONAL EM DIÁLOGO A PARTIR DO MOVIMENTO 

ABOLICIONISTA CEARENSE (1887-1950) 

 

Camila de Sousa Freire* 

 

O trabalho em questão tem por objetivo perceber como o movimento abolicionista 

cearense, que ocorreu entre 1881 e 1884, e que culminou com a libertação de todos os escravos 

naquela província em 1884, foi tratado posteriormente pelo Instituto Histórico, Geográfico e 

Antropológico do Ceará, nos últimos anos do período monárquico e na primeira metade do 

século XX. Pensamos como esse acontecimento contribuiu para fortalecer a identidade regional 

no Ceará ao mesmo tempo em que contribuía para a escrita da história nacional, empreendida 

pelo IHGB. Analisamos ainda a relação entre centro e periferia e o conceito de alteridade nas 

trocas entre o Ceará e o Rio de Janeiro, a partir da relação entre as duas instituições já 

mencionadas e pela forma como a libertação dos escravos daquela província foi vista pelas 

demais províncias do Império. A questão da formação de uma identidade regional que 

contribuísse para uma identidade nacional também se faz relevante, assim como a relação entre 

história e memória na escrita da história. Buscamos perceber ainda em que medida a mudança 

ocorrida no movimento abolicionista cearense, inicialmente visto como radical por seus 

contemporâneos, e que adquire um caráter mais emancipador ao final – fato inclusive muito 

destacado pelos próprios abolicionistas como motivo de orgulho – contribuiu para que a 

libertação dos escravos no Ceará em 1884 fosse vista como um exemplo pelas demais 

províncias.  

A criação dos dois institutos insere-se em um contexto de discussão sobre as nações e 

as nacionalidades nas Américas e na Europa, que marca o século XIX, e sobre o qual fala Anne-

Marie Thiesse1, Benedict Anderson2 e Eric Hobsbawm3. Thiesse trata da formação dos Estados 

nacionais na Europa em um processo que é um produto da modernidade e das transformações 

                                                 
*Mestranda - Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Formação de Professores - 

FFP/UERJ 
1 THIESSE, Anne-Marie. “Ficções Criadoras: As identidades nacionais”. Anos 90, Porto Alegre, n. 15, 2001/2002, 

pp. 7-23. 
2 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
3 HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismos desde 1780: programa, mito e realidade. Tradução de Maria 

Celia Paoli e Anna Maria Quirino. 6ª Ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2013. 
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da época, mas que nos permitem refletir sobre o caso brasileiro. Segundo ela, as nações foram 

forjadas na tentativa de unificação de um povo a partir de uma identidade comum. Com esse 

objetivo foram criadas referências coletivas em um trabalho pedagógico para que esse povo se 

reconhecesse nessas referências. Assim, foram elencados diversos elementos que contribuiriam 

para a formação das identidades dessas nações, tais como os ancestrais em comum; a língua 

nacional; aspectos culturais, como danças e trajes tradicionais; aspectos naturais, com ênfase 

em uma paisagem nacional; e, entre outros, a criação de uma historiografia da nação, onde um 

passado comum seria forjado. Nesse contexto, foram importantes os trabalhos de romancistas, 

artistas e eruditos, que buscaram no passado os elementos necessários para a construção dessa 

identidade nacional. São definidos também nesse período os limites territoriais, as fronteiras de 

cada nação, destacando-se a tentativa de estabelecer os direitos de propriedade do território a 

partir dos ancestrais, utilizando-se para isso a filologia, a etnografia, a arqueologia, a história, 

entre outros.  

No entanto, dentro de um território nacional poderiam estar reunidos grupos 

heterogêneos, que poderiam não se sentir representados e até mesmo reivindicar independência. 

Segundo Thiesse, naquele momento não eram desejáveis tais reivindicações, já que o objetivo 

era a unidade, e essas identidades foram então redefinidas como identidades regionais4. Neste 

contexto, analisamos também o conceito de nacionalismo, a partir de Benedict Anderson, que 

o vê como um produto cultural, resultado de um “‘cruzamento’ complexo de diferentes forças 

históricas”5, se tornando posteriormente produtos “modulares”6, capazes de serem 

transplantados para outros terrenos sociais e realidades distintas. Anderson propõe a definição 

de nação como uma comunidade imaginada, sendo ao mesmo tempo limitada e soberana. 

Imaginada, pois a maioria dos membros que a compõem não se conhece e ainda assim possuem 

sentimentos de comunhão e fraternidade mútuos. Limitada do ponto de vista das fronteiras 

territoriais, que são finitas, delimitando seu território e o de outras nações. Soberana como 

alternativa ao direito divino, garantindo o ideal de liberdade trazido pela Revolução Francesa e 

pelo Iluminismo. Por fim, a nação seria uma comunidade por ser concebida com o que o autor 

chama de “camaradagem horizontal”7, mesmo que existam desigualdades ou explorações em 

seu interior. Anderson fala ainda da “construção de genealogias nacionais”8, que seria o 

                                                 
4 THIESSE, Op. Cit., p. 18. 
5 ANDERSON, Op. Cit., p. 30. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem, p. 34. 
8 Ibidem, p. 266. 
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processo pelo qual se relembra os fatos mais marcantes do passado de um povo, afim de 

legitimar uma nova época em detrimento de outra anterior. Para ele, as nações do Novo Mundo 

formadas a partir dos movimentos de independência não tinham ainda os elementos para formar 

uma identidade nacional – dos quais nos fala Anne-Marie Thiesse –, pois todos esses elementos 

estavam ligados à Europa. Assim, a solução teria sido encontrada na história. Sobre essa 

questão, Anne Marie-Thiesse afirma que quando o século XIX chega ao fim os principais 

elementos identitários já estarão definidos na Europa, podendo servir de exemplo para as nações 

surgidas posteriormente.  

 Eric Hobsbawm destaca também a modernidade da ideia de nação, embora queira-se 

fazer crer que esta tem raízes em tradições mais antigas. Ele defende que “o nacionalismo vem 

antes das nações. As nações não formam os Estados e os nacionalismos, mas sim o oposto”9; 

ou seja, o Estado seria fundamental no processo de construção da nação, tornando possível o 

sentimento de nacionalidade. Além disso, seriam “fenômenos duais”, construídas do alto, mas 

que não podem deixar de ser analisadas também de baixo, do ponto de vista das “suposições, 

esperanças, necessidades, aspirações e interesses das pessoas comuns.”10.  Ele destaca três 

critérios que permitiam a um povo ser classificado como nação: associação histórica com um 

Estado existente ou com um passado razoavelmente durável, ainda que recente; uma elite 

cultural estabelecida que possuísse um vernáculo administrativo e literário; e comprovada 

capacidade de conquista. A partir de 1880 os elementos constituintes do “sentimento nacional” 

(etnicidade, língua, religião, território, história, cultura) passaram a preocupar e o debate sobre 

a “questão nacional” intensificou-se, já que havia um apelo político por trás dos slogans 

nacionais que visavam mobilizar os votantes. Para ele aspectos como a língua e a etnicidade 

foram problemáticos, devido à heterogeneidade dos povos; sendo essas diferenças utilizadas 

para distinguir o outro. No entanto, a base mais forte do protonacionalismo (aspectos já 

existentes em determinado grupo e utilizados para forjar os laços nacionais) seria a “nação 

histórica”, pois “a vinculação a um Estado histórico (...) pode agir diretamente sobre a 

consciência das pessoas comuns para produzir um protonacionalismo – ou talvez até algo 

próximo do patriotismo moderno.”11 Assim, utilizamos o Benedict Anderson para nos auxiliar 

a pensar  melhor o papel da história, do passado comum pré-existente ao Estado, bem como as 

                                                 
9 HOBSBAWM, Op. Cit., p. 19. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, p. 100. 
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identidades regionais, assim como a Anne Marie Thiesse; enquanto que Eric Hobsbawm nos 

auxilia a compreender o papel das instituições no processo de construção da idéia de nação.  

O IHGB, como um Instituto criado na corte do Império, patrocinado pelo próprio 

Imperador, tinha como objetivo delinear o perfil da nação brasileira, além de lhe conferir uma 

identidade própria. Segundo Manoel Salgado12, o IHGB estava inserido em um contexto que 

tinha como característica “o pensar a história”13 própria do século XIX. A historiografia 

construída pelo IHGB buscou a homogeneização dos aspectos heterogêneos que compunham a 

sociedade brasileira, formando a ideia de Nação desejada. De acordo com Guimarães: 

A leitura da história empreendida pelo IHGB está, assim, 

marcada por um duplo projeto: dar conta de uma gênese da Nação 

brasileira, inserindo-a contudo numa tradição de civilização e 

progresso, idéias tão caras ao iluminismo. A Nação, cujo retrato o 

instituto se propõe a traçar, deve, portanto, surgir como o 

desdobramento, nos trópicos, de uma civilização branca e européia. 

Tarefa sem dúvida a exigir esforços imensos, devido à realidade social 

brasileira, muito diversa daquela que se tem como modelo14. 

 

Dessa forma, vale destacar também que além de delinear a identidade da nação brasileira, 

o IHGB buscava destacar o seu papel no conjunto das demais nações consideradas civilizadas. 

Além disso, o projeto do IHGB buscava integrar as diferentes regiões do Brasil em uma 

totalidade. Percebemos esta atitude nos estatutos de fundação do mesmo, apresentados pelo 

primeiro secretário Januário da Cunha Barbosa em 25 de Novembro de 1838, um mês depois 

de sua fundação. Nestes estatutos, Guimarães destaca duas diretrizes consideradas por ele como 

centrais: “a coleta e publicação de documentos relevantes para a história do Brasil e o incentivo, 

ao ensino público, de estudos de natureza histórica”15; além de estabelecer: 

as pretensões do IHGB em manter relações com instituições 

congêneres, quer nacionais, quer internacionais, e em constituir-se 

numa central, na capital do Império, que, incentivando a criação de 

institutos históricos provinciais, canalizasse de volta para o Rio de 

Janeiro as informações sobre as diferentes regiões do país16. 

 

O IHGB então passou a patrocinar, a partir da década de 186017, a criação de institutos 

regionais, que lhe remeteriam suas contribuições. Estes contribuíram com suas histórias, 

                                                 
12 GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. “Nação e Civilização nos Trópicos: O Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e o Projeto de uma História Nacional”. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 1, 1988, pp. 5-27. 
13 Ibidem, p. 5. 
14 Ibidem, p. 8. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Institutos regionais congêneres ao IHGB: Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (1862); 

Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas (1869); Instituto do Ceará (1887); Instituto Geográfico e Histórico da 
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personagens e feitos para a construção da história nacional. Além disso, realizou concursos para 

premiar os melhores trabalhos sobre a história do Brasil e excursões ao interior do país em 

busca de documentos e conhecimentos acerca das populações distantes e das regiões limítrofes. 

Já no período republicano, a partir de 1914, passa a organizar também os Congressos de História 

Nacional, nos quais intelectuais de diversas regiões do país deveriam contribuir com trabalhos 

a serem apresentados e posteriormente publicados nos anais do evento, dos quais fala Lúcia 

Maria Paschoal Guimarães18. Sobre a criação dos institutos regionais diz ainda Manoel 

Guimarães: 

O fato de que é a partir do IHGB no Rio de Janeiro que a leitura 

dessas histórias regionais será empreendida, reunindo assim, na capital 

da monarquia todos os conhecimentos relativos às províncias, é 

expressão evidente da existência, no interior da instituição, de um 

projeto intelectual claramente centralista19.  

 

O Instituto do Ceará foi fundado neste contexto, onde agremiações como esta eram 

caracterizadas por suas práticas intelectuais e políticas, ou seja, imbuídas de um caráter 

científico, também se interessavam e interferiam politicamente em seu meio social através de 

suas produções. Gleudson Passos Cardoso20 aborda em seu trabalho os movimentos intelectuais 

que ocorreram no Ceará entre 1873 e 1904, focalizando principalmente nas organizações e 

movimentos literários. Este nos mostra o contexto de efervescência intelectual pelo qual 

passava o Ceará naquele momento, principalmente em Fortaleza. Lá eram pensados modelos 

de Estado e nação no período de fim da monarquia e das décadas iniciais do regime republicano. 

Acreditamos que o Instituto do Ceará esteja inserido neste contexto a partir de 1887, como 

instituição que legitimaria a identidade regional cearense a partir do uso da memória daquele 

acontecimento na escrita da História da província. Gleudson Cardoso defende que houve nesses 

                                                 
Bahia (1894); Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (1894); Instituto Histórico e Geográfico de santa 

Catarina (1896); Instituto Histórico e Geográfico do Paraná (1900); Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 

do Norte (1902); Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (1905); Instituto Histórico e Geográfico de Minas 

Gerais (1907); Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (1912); Instituto Histórico e Geográfico do Espírito 

Santo (1916); Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas (1917); Instituto Histórico e Geográfico Piauiense 

(1918); Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (1919); Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 

do Sul (1920); Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão (1925); Instituto Histórico e Geográfico de Goiás 

(1932), Instituto Histórico e Geográfico de Rondônia (?);Instituto Histórico e Geográfico do Pará(1944); Instituto 

Histórico e Geográfico do Distrito Federal (1964); Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro (1957); 

Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso do Sul (1978). Disponível em http://www.ihgb.org.br/ihgb6.php 
18 GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Da Escola Platina ao Silogeu: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(1889-1938).  Rio de Janeiro: Museu da República, 2007. 
19 GUIMARÃES, Nação e civilização nos Trópicos... Op. Cit., p. 24. 
20CARDOSO, Gleudson Passos. As Repúblicas das letras cearenses: literatura, imprensa e política (1873-1904). 

Dissertação de Mestrado. Pontíficia Universidade Católica de São Paulo, 2000. 
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espaços letrados a construção de um “ideário ilustrado cearense para o Estado e Nação 

brasileiros diante da transição política”21. Ideário fundamentado em três bases: a chegada das 

“Luzes” e as ideias eurocêntricas que norteavam o progresso rumo à civilização, que 

conquistavam espaço entre os intelectuais cearenses naquele período; as secas, que foram 

interpretadas como uma fase evolutiva, dentro dos conceitos evolucionistas também em voga 

naquele momento; e a libertação dos escravos em 1884, tida pelos intelectuais da Mocidade 

Cearense22 como uma conquista institucional perante o restante do país.  

Dessa forma, o Instituto do Ceará, com o objetivo de tornar conhecida a história da 

província e a produção destes intelectuais neste sentido, fundou sua própria revista, a Revista 

do Instituto do Ceará, em 1887, no mesmo ano da fundação do Instituto. No que tange ao nosso 

trabalho foram analisados artigos referentes à libertação dos escravos no Ceará em 1884, com 

recorte que vai de 1887 até a década de 1950; além de um tomo especial de 1984, ano da 

comemoração do Centenário da abolição no Ceará. A revista é remetida, desde sua fundação, 

para instituições brasileiras e de diversos países, como França, Alemanha, Portugal, Espanha, 

Estados Unidos, Argentina, Peru, Chile, México, entre outros. No Brasil, era enviada para 

institutos de diversas províncias, como Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Recife, Sergipe, 

Espírito Santo, Curitiba, Rio de Janeiro, entre outros. No Rio de Janeiro, a revista era enviada 

para instituições como o IHGB, o Museu Nacional, o Arquivo Público Nacional, a Biblioteca 

Nacional, entre outros. Dessa forma, podemos perceber os contatos mantidos pelo Instituto do 

Ceará com os demais institutos do Império, em relações de trocas intelectuais constantes. 

Nos artigos analisados da Revista podemos perceber um claro trabalho de fortalecimento 

de uma memória coletiva regional que mostrasse o quanto o Ceará teria contribuído para a 

história nacional. Fica clara também a busca pelo reconhecimento de seus supostos feitos e pelo 

olhar das outras províncias e de outros países, desejo este presente desde o momento em que o 

movimento abolicionista se desenrolava, e que adentra o período republicano, como 

exemplificamos, na tentativa de cooperação na escrita da história nacional. Tzvetan Todorov23 

nos esclarece sobre a busca por reconhecimento através do olhar do outro, aspectos muito 

presentes nos discursos dos abolicionistas cearenses e dos membros do Instituto. O 

reconhecimento é uma condição inerente à própria existência do ser humano, confirmando-a a 

                                                 
21 Ibidem. 
22 Movimento letrado ocorrido no Ceará na década de 1870 e que deu origem a agremiações, clubes e sociedades 

literárias. 
23 TODOROV, Tzvetan. A vida em comum: Ensaio de Antropologia Geral. São Paulo: Editora Unesp, 2014. 
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partir do outro. Para ele “É universal e constitutivo da humanidade o fato de entrarmos, desde 

nosso nascimento, em uma rede de relações inter-humanas, portanto, em um mundo social; é 

universal almejarmos o sentimento de nossa existência.”24 Ou seja, toda coexistência em 

sociedade é uma constante busca por reconhecimento. É o que percebemos na relação do Ceará 

com o restante do país, principalmente com o Rio de Janeiro, tanto em 1884 quanto nas 

primeiras décadas da República, pois o Rio de Janeiro era considerado o centro econômico e 

político do país. Reconhecimento que já era pretendido desde o momento em que se desenrolava 

o movimento abolicionista.  

Naquele momento, os próprios abolicionistas cearenses já viam aquele movimento como 

pioneiro e como algo que ficaria marcado para a posteridade. Pretenderam então criar a imagem 

do cearense forte, que supera todas as adversidades do meio, e que apesar das dificuldades ainda 

se preocupou com seus semelhantes, no caso os cativos, possuindo por isso uma personalidade 

especial25. Imagem esta que foi fortalecida pelo Instituto do Ceará, como se pode constatar em 

seus artigos que tratam da abolição, onde se afirma que logo após a seca de 1877 a 1879, após 

muito sofrimento, o cearense teria se engajado na luta pela libertação dos escravos, mostrando 

sua abnegação e coragem. Nesta identidade, forjada pelo Instituto, e na memória que esses 

abolicionistas queriam deixar para a posteridade está a ideia de que o Ceará, apesar de ser uma 

província pobre, já estaria, pela suposta abnegação de seu povo, destinado a esta conquista, bem 

como às glórias e honras advindas da mesma. Buscaram também, ao final, destacar que em sua 

atuação não houve derramamento de sangue ou perturbação da ordem social e, por isso, 

poderiam ser tomados como exemplo pelas demais províncias do Império. Além disso, eles 

estavam contribuindo para uma causa civilizatória e patriótica, encaminhando o Brasil para o 

rol dos países civilizados. Esta era a memória que desejavam que fosse preservada, e que será 

efetivada pelo Instituto do Ceará. Segundo Michael Pollak26 a função da memória é “a de definir 

e reforçar o sentimento de pertencimento e as fronteiras sociais entre as coletividades, além de 

manter a coesão dos grupos e instituições. Essas tentativas são mais ou menos conscientes e 

obedecem a uma interpretação do passado que dá sua diretriz.”27 Sua função é então a de dar 

coesão e identidade a um grupo.  

                                                 
24 Ibidem, p. 126. 
25 CARDOSO, Gleudson Passos. Op. Cit., p. 12. 
26 POLLAK, Michael. “Memória, Esquecimento, Silêncio”. Estudos Históricos, RJ, vol.2, n.3,1989, pp. 3-15. 
27 Ibidem, p. 7. 
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Ao abordar a questão da memória nacional28 ele diz que: “A memória organizadíssima, 

que é a memória nacional, constitui um objeto de disputa importante, e são comuns os conflitos 

para determinar que datas e que acontecimentos vão ser gravados na memória de um povo”29. 

Não são todas as memórias do grupo que fazem parte da história nacional, mas algumas são 

selecionadas em detrimento de outras no momento em que a nacionalidade é forjada. Essas 

memórias são também disputadas por grupos políticos e podem inclusive valorizar 

determinados grupos frente à sociedade em geral. Benedict Anderson fala sobre essa 

manipulação da memória a serviço da formação da nacionalidade. Para ele “a essência de uma 

nação consiste em que todos os indivíduos tenham muitas coisas em comum, e também que 

todos tenham esquecido muitas coisas.”30. É o que vemos acontecer com o Ceará no contexto 

analisado. Buscou-se a formação de uma identidade a partir da memória de seu movimento 

abolicionista para que o Ceará fosse valorizado diante das demais províncias do Império e das 

nações ditas civilizadas. O papel de fortalecer essa identidade coube, em grande parte, ao 

Instituto do Ceará, em contato com o IHGB, tanto no período monárquico quanto no 

republicano. 

Anne-Marie Thiesse se propõe a pensar o regionalismo na França durante a Terceira 

República (1870-1940)31. Ela procura demonstrar como, durante esse período na França, o 

regionalismo foi utilizado para demonstrar ao mesmo tempo a diversidade e a união da França, 

onde a diversidade compunha a nacionalidade. Assim, o regionalismo não foi construído em 

oposição ao nacional, mas para completar e corrigir o centralismo excessivo em Paris, que 

começou a ser contestado em meados do século XIX. Dessa forma, Thiesse destaca que “o 

regionalismo, portanto, desempenha na história francesa um papel de consolidação da 

identidade nacional, relegado com frequência ao segundo plano, mas subitamente colocado em 

evidência nos períodos de crise intensa”32. Crise que naquele momento tinha como principais 

motivos este centralismo político e econômico em Paris, visto como um desequilíbrio; e a 

derrota francesa para a Alemanha na Guerra Franco-prussiana em 1870, que levou dirigentes e 

intelectuais a buscarem novos elementos que demonstrassem a excelência francesa. Essa 

                                                 
28 POLLAK, Michael. “Memória e Identidade Social”. Estudos Históricos, RJ, vol 5, n. 10, 1992,pp. 200-212. 
29 Ibidem, p. 204. 
30 ANDERSON, Benedict. Op. Cit., p. 272. 
31 THIESSE, Anne-Marie. “’La Petit Patrie enclose dans la grande’: regionalismo e identidade nacional na França 

durante a Terceira República (1870-1940)”. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 8, n. 15, 1995, p. 3-16. 
32 Ibidem, p. 5. 
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grandeza consistia em sua diversidade, que fazia da França um país “abençoado pela natureza” 

e “o resumo ideal de toda a Europa”33.  

Assim, o patriotismo consistia em “conhecer, amar e avivar”34 a diversidade francesa. Ela 

destaca que a escola teria importante papel neste sentido, já que era ali que as crianças 

primeiramente aprendiam sobre a “pequena pátria”, a região, para depois aprender sobre a 

“grande pátria”, a nação, onde a região estaria inserida, contribuindo para a sua unidade. Ela 

destaca o surgimento de Sociedades Regionalistas a partir do início do século XX, assim como 

museus de folclore, festivais de danças folclóricas e uma importante produção literária 

regionalista, de grande êxito entre o público, entre os anos de 1900-1930. Ela cita ainda a 

Exposição Internacional de Artes e Técnicas, realizada em Paris em 1937, onde os países 

tiveram oportunidade de expressar sua identidade nacional e seus projetos políticos, tendo a 

França como tema de sua seção o regionalismo. 

Dessa forma, a autora nos mostra como na França, o regionalismo atuou fortemente como 

elemento de consenso da consciência nacional, sendo utilizado no sentido de união. 

Apresentava-se ainda como agente da paz social e superação dos conflitos, sendo utilizado em 

momentos de crise, onde cada região possuía sua identidade própria, iguais em direitos, que se 

complementavam no todo nacional. O que não foi diferente do que aconteceu no Brasil, como 

demonstramos neste trabalho, onde buscava-se uma hegemonia diante da diversidade do país. 

No que diz respeito à escrita da história, que é nosso objeto principal, vemos como o IHGB 

buscou a cooperação das regiões, que a partir de suas histórias peculiares, contribuiria para a 

história e a identidade nacionais, ao mesmo tempo em que fortaleciam suas próprias identidades 

regionais, como no caso do Ceará. 

Pierre Bourdieu35, afirma que nas lutas pela identidade regional, são desejados os meios 

de divisão pelos quais se formam e se reconhecem os grupos. Essa divisão legítima consiste no 

“ato de autoridade” de “circunscrever a região, o território” e de “impor a definição (...) 

legítima, conhecida e reconhecida, das fronteiras e do território, em suma, o principio de divisão 

legítima do mundo social.”36 Pois, nas lutas regionais, os grupos são estigmatizados e essas 

divisões territoriais e sociais são arbitrárias, impostas por aqueles que possuem “autoridade”, 

                                                 
33 Ibidem, p. 6. 
34 Ibidem, p. 7. 
35 BOURDIEU, Pierre. “A identidade e a representação: elementos para uma reflexão crítica sobre a ideia de 

região”. In: O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1989, pp. 107-132. 
36 Ibidem, p. 114. 
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que consiste em se afirmar uma verdade, que gera reconhecimento, produzindo “a existencia 

daquilo que se enuncia”37. Assim, a figura de autoridade – que podemos dizer ser o centro, 

dentro da perspectiva adotada por Ginzburg, que discutiremos adiante – impõe todas essas 

características à região ao afirmar “com autoridade, quer dizer, à vista de todos e em nome de 

todos, publicamente e oficialmente, ele subtrai-as ao arbitrário, sanciona-as, santifica-as, 

consagra-as, fazendo-as existir como dignas de existir, como conformes à natureza das coisas 

(...)”38. Assim, é justamente essa autoridade que os grupos regionais buscam subverter, e pegar 

pra si, para poder caracterizar sua própria identidade. 

Ele fala ainda sobre o discurso regionalista, que ele diz ser performativo, ou seja, tem em 

vista “impor como legítima uma nova definição de fronteiras e dar a conhecer e fazer reconhecer 

a região assim delimitada”39, em oposição a uma definição dominante já existente. A eficácia 

do discurso performativo consiste na autoridade de quem o enuncia. O discurso produz o que 

está enunciando, mas quem anuncia deve estar imbuído de autoridade para tanto. Aqui é 

importante destacar também a abordagem do autor sobre o papel do discurso científico para 

legitimar determinadas classificações. Pensamos ser interessante observar o Instituto do Ceará 

sob este prisma, como um lugar de autoridade para emitir estes discursos científicos, já que este 

pode ser importante para atrair o reconhecimento para a região. O que é justamente o objetivo 

do Instituto do Ceará. Para Bourdieu, “qualquer enunciado sobre a região funciona como um 

argumento que contribui – tanto mais largamente quanto mais largamente é reconhecido – para 

favorecer ou desfavorecer o acesso da região ao reconhecimento e por este meio à existência”40, 

já que o reconhecimento confere existência, de acordo com Todorov, como já vimos. Para este 

“Muito antes de buscar a satisfação dos sentidos, os seres humanos desejam reconhecimento 

simbólico (...)”41. Bourdieu também adota esse ponto de vista ao dizer que nas lutas regionais 

os agentes colocam toda sua vitalidade, todo seu “ser social”42, já que o valor do indivíduo se 

reduz à sua identidade. Eles colocam em jogo o que entendem por “nós” em oposição aos 

“outros”43.  

                                                 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem, p. 116. 
40 Ibidem, p. 120. 
41 TODOROV, Op. Cit., p. 128. 
42 Ibidem, p. 124. 
43 Ibidem. 
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Assim, a luta regional teria como objetivo a “reapropriação coletiva deste poder sobre os 

princípios de construção e de avaliação da sua própria identidade (...)”44. Para tanto, eles se 

utilizam até mesmo dos estigmas que lhes são impostos em seus discursos por reconhecimento. 

O estigma confere as determinantes simbólicas e seus “fundamentos econômicos e sociais” que 

se tornam os “princípios de unificação do grupo e pontos de apoio objetivos da ação de 

mobilização”45. É o que também vemos ocorrer no caso do Ceará, que utiliza o estigma de 

província pobre, castigada pelas secas, para conseguir reconhecimento na medida em que, 

apesar dessas características adversas do meio, consegue um feito considerado glorioso como 

ser a primeira província do Brasil a libertar todos os escravos. A luta regionalista seria também 

uma “resposta à estigmatização que produz o território.”46 Se a região não fosse um “espaço 

estigmatizado”, ou seja, uma província definida pela distância econômica e social em relação 

ao centro, privada do capital material e simbólico, que se concentra também no centro; não 

poderia reivindicar uma existência. Aqueles que fazem parte da região estigmatizada lutam 

justamente porque esta “existe como unidade negativamente definida pela dominação simbólica 

e econômica (...)”47. 

Nesse sentido, buscamos analisar a relação entre o Ceará e o Rio de Janeiro a partir da 

relação entre centro e periferia, abordada por Carlo Ginzburg48. Este analisa a história da arte 

italiana, onde Roma era considerada o centro, atraindo artistas de diversas províncias da Itália, 

impondo as técnicas e estilos de arte a serem seguidas pelos demais. Logo, o centro é 

caracterizado pela imposição de modelos e como um lugar de atração, buscando dominar 

política e culturalmente as periferias. Porém, essa relação entre o centro e as periferias, apesar 

de ser conflituosa, é também fluida, de trocas recípocras e passível de transformações. Apesar 

de o Rio de Janeiro ter se caracterizado como centro, por ser a Corte e o núcleo administrativo 

e econômico do Império, principalmente com o desenvolvimento da atividade cafeeira, e o 

Ceará, como uma província pobre e fustigada pelas secas, ter sido caracterizado como periferia, 

vemos que estas definições mudam no que se refere ao movimento abolicionista, com o Ceará 

se tornando o centro das atenções nacionais. Inclusive era constantemente notícia na imprensa 

                                                 
44 Ibidem, p. 125. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem, p. 126. 
47 Ibidem. 
48 GINZBURG, Carlo. “História da arte italiana”. In: GINZBURG, Carlo; CASTELNUOVO, Enrico; PONI; Carlo 

(Orgs). A Micro-história e outros ensaios. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1989. 
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da Corte49. A notícia da abolição dos escravos do Ceará, que seria formalizada em uma 

cerimônia no dia 25 de Março de 1884, causou grande comoção no Rio de Janeiro, onde houve 

comemorações por meses, sendo o ponto alto a visita do jangadeiro Francisco José do 

Nascimento, o Dragão do Mar50. Nesse momento, o Ceará estava literalmente no centro das 

atenções, no centro do Império, demonstrando essa inversão da relação de centro e periferia. 

Também percebemos essa relação no que diz respeito à escrita da História empreendida pelo 

IHGB e pelo Instiuto do Ceará, onde aquele Instituto, em uma posição centralizadora, recolhe 

as contribuições dos Institutos regionais. Para Ana Paula Barcelos essa relação se caracteriza 

por um movimento de “aproximação e afastamento entre a História regional e a nacional”51, de 

trocas constantes, em uma via de mão dupla, já que estes intelectuais dos institutos regionais 

viam nesta aproximação uma oportunidade de afirmação diante do país. De um lado, o Ceará 

contaria sua história para o restante do país; de outro, o IHGB buscava a unidade e participação 

da província na história nacional, obtendo ainda documentos e publicações para seu acervo. 

Assim, acreditamos que a relação entre os dois Institutos se caracteriza pela reciprocidade, onde 

o Instituto do Ceará tentava demonstrar, a partir de documentos, que houve muitos episódios e 

personagens importantes para a história do Brasil no Ceará, como a abolição dos escravos em 

1884, por exemplo. Os intelectuais do Instituto buscaram, então, romper com o estigma do 

atraso a partir do pioneirismo da abolição. 

 Diante dos exemplos citados, podemos perceber o trabalho empreendido por aquele 

Instituto na tentativa de formação de uma identidade a partir da memória daqueles 

acontecimentos. Inclusive alguns associados do Instituto do Ceará estiveram diretamente 

envolvidos no movimento abolicionista naquela província, como, por exemplo, o Barão de 

Studart, Antonio Bezerra de Menezes, Rodolpho Teophilo e o padre João Augusto da Frota. 

Estes buscaram levar a memória daqueles acontecimentos para o Instituto do Ceará, que atuou 

diretamente junto ao IHGB e a outras instituições do Rio de Janeiro a fim de lhe conferir um 

lugar na história nacional. Desta maneira, vemos como foi empreendido o trabalho do Instituto 

do Ceará em relação à história da abolição dos escravos daquela província, consolidando-a no 

momento de reconstrução da nacionalidade brasileira, já nos últimos anos da Monarquia e no 

início da República, estendendo-se por boa parte do século XX. Uma história que vai contar 

                                                 
49 MACHADO, Humberto Fernandes. Palavras e brados: José do Patrocínio e a imprensa abolicionista do Rio 

de Janeiro. Niterói: Editora da UFF, 2014. 
50 FERREIRA, Lusirene Celestino França. Nas asas da Imprensa: A repercussão da abolição da escravatura na 

província do Ceará nos periódicos do Rio de Janeiro (1884-1885). Dissertação de Mestrado. São João del-Rei – 

UFSJ. 2010 
51 Ibidem, p. 8. 
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com elementos da memória coletiva construída sobre a abolição e, ao mesmo tempo, contribui 

para sua consolidação.  
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“LÁ VAI VERSO!” 

INTELECTUAIS NEGROS E A DENÚNCIA LITERÁRIA DA 

ESCRAVIDÃO NO BRASIL OITOCENTISTA 

 

Clarissa dos Santos Pinto Pires* 

 

“É essa a perspectiva. Chega de 

dizer que o povo negro sofreu e 

chorou. Sabemos das atrocidades 

da escravidão, do racismo e, 

consequentemente, das 

desigualdades sociais e raciais 

deste país. Contudo, é com o 

propósito de enfrentá-las e 

aprendermos com quem não quis 

mais constatar o sofrimento e se 

ergueu - e se ergue - ‘além da dor’, 

que precisamos transitar.”1 

Há de se concordar que a história da população negra foi profundamente marcada por 

lamentos, violências e danos irreparáveis causados pela escravidão moderna. Porém, como 

sugere a epígrafe, existem também marcas que transgridem a dor e revelam que a violência 

gerou, junto ao sofrimento, a resistência.  

Partindo desta reflexão, a busca por registros “além da dor” geralmente tem sido 

mobilizada pelo entusiasmo de preencher lacunas e ausências sobre a população negra em meio 

aos discursos hegemônicos, assim como de combater estereótipos. Esta busca também reflete o 

empenho de diversos pesquisadores em observar a experiência e a condição da negritude 

retratada por si mesma, a fim de revelar a diversidade dos seus espaços de resistência, disputa 

e representação. Assim, as pesquisas recentes em História têm tido a oportunidade de verificar 

singularidades da expressão africana dentro da cultura brasileira.  

Neste sentido, a presente pesquisa adota como fonte a criação literária de Luiz Gama e 

Maria Firmina dos Reis no que tange o debate sobre a intelectualidade negra, a história social 

da literatura e a consciência sócio-racial no universo escravista do século XIX. Em As primeiras 

trovas burlescas de Getulino (Luiz Gama, 1859) e Úrsula: um romance brasileiro (Maria 

                                                 
* Graduada em História pela Universidade Federal Fluminense. 
1 A COR DA CULTURA. Saberes e fazeres: modos de ver. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2006, v. 

I, p.37. 
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Firmina, 1859) estes autores negros sustentam novas perspectivas sobre a história da escravidão 

de meados do oitocentos e retratam, entre versos e prosas, a negritude, as desigualdades sociais 

e a necessidade da resistência ao sistema escravista. 

Fruto da ampliação do espaço público burguês e do acelerado desenvolvimento 

tecnológico da imprensa2, a literatura simboliza um instrumento das elites no mundo ocidental 

contemporâneo para a difusão de discursos hegemônicos através da palavra escrita. É um 

imaginário que se forma, se articula e se transforma no curso do tempo de acordo com os 

interesses dos que a produzem3. Detém a habilidade de moldar perfis, valores e normas de 

comportamento, de forjar identidades, de entreter e sensibilizar leitores, propor novas 

realidades e promover um espaço de reflexões. A literatura é uma arte4.  

A criação artística, por conseguinte, enquanto uma forma de reflexo do 

mundo exterior na consciência humana, está inserida na teoria geral do 

conhecimento professada pelo materialismo dialético. 5    

 

De acordo com Lukács, a literatura como uma criação artística incorpora a soma dos 

fenômenos eventuais, casuais e momentâneos fornecendo uma espécie de quadro do conjunto 

da vida humana durante o movimento da História. Esta forma de compreensão apreende as 

características particulares e universais da criação, atribuindo à arte literária a captação da 

abstração e da dinâmica da realidade. Seria, pois, a fundição do concreto e da lei, elemento 

humano eterno e o historicamente determinado, do momento individual do autor e do momento 

social universal6.  

No caso de Luiz Gama e Maria Firmina, o momento individual dos autores é a condição 

da negritude perante uma sociedade escravista. Tal dado é fundamental para o entendimento da 

escrita, dos argumentos e das críticas feitas pelos autores. Por conseguinte, estas questões 

apontam para os princípios básicos da noção de identidade7: a experiência e o processo de 

                                                 
2 GOMES, Heloísa Toller. “O discurso literário.” In:______.  As marcas da escravidão: o negro e o discurso 

oitocentista no Brasil e nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994, p. 133.  
3 IANNI, Octávio. Literatura e consciência. Revista Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, vol. 91,  1988, 

p.91. 
4 A palavra “literatura” deriva do latim litteratura, que se origina de littera, e significa o ensino das primeiras 

letras, o ensino primário da escrita e das letras. Com o tempo, a palavra (...) passou a significar arte das belas 

letras ou simplesmente arte literária. Extraído de MOISES, Massaud. A criação literária. Introdução à 

problemática da Literatura. São Paulo: Editora Melhoramentos, 1967, p. 15. 
5 LUKACS, George. “Introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels”. In: MARX, Karl e ENGELS, Frederich. 

Cultura, arte e literatura: textos escolhidos. Tradução de José Paulo Neto e Miguel Makoto Cavalcante Yoshida. 

1ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010, p.11-38.  
6 LUKACS, George. 2010, p. 27. 
7 A identidade, assim como a diferença, é resultado de um ato de criação linguística concebida no meio cultural e 

social. Ou seja, está sujeita à vetores de força e relações de poder em constante disputa. Referência em SILVA, 
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consciência. Experiência do cativeiro, da discriminação racial, da segregação social, da negação 

às tradições, dos obstáculos políticos, das restrições econômicas... Experiência no sentido de 

uma exploração aberta do mundo e dos próprios sujeitos8, calcada na consciência da negritude 

que lhe confere legitimidade. Somente o sujeito negro compreende a dimensão do problema 

racial ao qual está submetido socialmente e tem condições psicológicas para enfrentá-lo sem 

mistificações e para lutar por sua solução integral9.  

A experiência e a consciência da negritude, portanto, são os passos fundamentais para 

garantir a diferenciação entre os discursos hegemônicos e contra-hegemônicos10, brancos e 

negros, sobre quaisquer temáticas negras, especialmente a da escravidão. No caso particular da 

literatura, Zilá Bernd11 defende que a consciência do enunciador sobre o que significa ser negro, 

o seu ato de assumir esta condição e o de imprimir à obra esta identidade constituem o gênero 

classificado como literatura negra12.  

Na história da literatura brasileira, diversos autores escreveram sobre temáticas negras 

como a escravidão, a abolição, culturas13 negras etc, construindo uma trajetória literária na qual 

o sujeito negro era o outro, era o conteúdo, mas não era o sujeito. Neste caso, o sujeito negro 

ou descendente do negro aparece como tema da obra, porém retratado por uma visão geralmente 

estereotipada (“o negro forte”, “o negro vítima”, “o negro selvagem”, “o negro subalterno”, “o 

negro animalizado”, “o escravo dócil”). No século XIX, tais perspectivas tornaram-se mais 

recorrentes graças a busca da identidade nacional, utilizando-se do romantismo14. 

                                                 
Tomaz Tadeu. “A produção social da identidade e da diferença.” In:______ (org). Identidade e diferença. A 

perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2000, p. 73-102.    
8 THOMPSON, E. P. “O termo ausente: Experiência”. In: _______. A miséria da teoria ou um planetário de erros. 

Uma crítica ao pensamento de Althusser. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981, p. 

185. 
9 FERNANDES, Florestan. “As tarefas políticas do protesto negro”. In: _______. O significado do protesto negro. 

São Paulo: Editora Cortez, 1989.  
10 KONDER, Leandro. “As palavras e a luta de classes.” In:_______. O marxismo na batalha das ideias. São 

Paulo: Editora Expressão Popular, 2009, p. 163-169. 
11 BERND, Zilá (org). Poesia negra brasileira. Antologia. Porto Alegre: Editora Age, 1992. 
12 Longe de ser uma literatura “canonizada” e “oficial”, esta é uma literatura posta à margem dos discursos 

autorizados pelas determinações hegemônicas, pois são produções feitas no contrafluxo dos discursos 

institucionalizados, tendo como finalidade a contestação da ordem. Referência em BERND, Zilá. 1992, p.14.   
13 “Culturas” no sentido mais amplo da palavra, englobando religiões, musicalidades, artes, linguagens, 

sexualidade, aspectos familiares, costumes, tradições etc.  
14 Tem como aspectos estruturais os princípios do subjetivismo, individualismo, ilogismo, reformismo, sonho, fé, 

culto da natureza, exagero, retorno ao passado e valorização do pitoresco. Seus traços formais consistem na 

ausência de regras, oposição de ideias e espontaneidade na criação artística. Em suma, o Romantismo cultivou 

principalmente a poesia lírica, o drama e o romance – social e de costumes, psicológico e sentimental, gótico e de 

aventuras e também o histórico, diante do momento da consolidação dos nacionalismos. No Brasil, o movimento 

romântico priorizou a pauta da cultura nacional e da busca por referências nacionais, concentrando seus esforços 

na caracterização dos povos indígenas como elementos fundadores da identidade nacional. Sob uma visão 
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Em geral são obras que possuem visões distanciadas da população negra ou retratam 

sua presença de maneira ausente, secular e subalterna. São produções de estética branca 

dominante, que promovem discursos de manutenção da ordem, de supremacia caucasiana e que 

transmitem a sensação paternal de uma coexistência sócio-racial harmônica. Claramente isto 

pode ser explicado pela presença de um império escravocrata que estabelece um discurso 

literário representativo da sociedade que o gerou, considerando alguns grupos, características, 

tradições e estéticas em detrimento de outros, na busca por elementos nacionais oficializados.  

Em tempo, quando o sujeito negro não era invisível, consideravam-no personagem 

marginal e sob uma ótica deformante, retratado como uma influência moral negativa e 

imediatamente associado às mazelas da escravidão. Situam-se neste grupo obras como O 

demônio familiar de José de Alencar (1858), As vítimas algozes de Joaquim Manuel de Macedo 

(1869) e A escrava Isaura de Bernardo Guimarães (1875), que apenas pelos títulos já indicam 

seu posicionamento sobre a população negra e a escravidão. Há também escritores negros e 

mestiços que eventualmente tratam das matérias negras sem o interesse de problematiza-las, 

tais como o fundador do romantismo no Brasil Gonçalves Dias em A Escrava (1846).  

Na contramão desta literatura canonizada sobre o negro, surge na segunda metade do 

século XIX um movimento literário de vozes discordantes da ordem pré-estabelecida, 

demonstrando a diversidade de discursos e interpretações sobre os temas em vigor: a literatura 

negra. Segundo Assis Duarte (2007), esses autores tendem a resgatar suas origens africanas, 

romper o silêncio da hegemonia eurocêntrica e provocar tensões no mundo das ideias ao criarem 

discursos de afirmação identitária. Para tal, obedecem a cinco critérios necessários sendo eles 

a temática negra, a autoria negra, o ponto de vista contra-hegemônico, o público leitor 

afrodescendente e, por fim, a linguagem marcada por ressignificações e discursividade 

específica15. 

                                                 
eurocêntrica e geralmente promovida por membros da elite branca intelectualizada, a literatura romântica brasileira 

promoveu tanto estigmas de “passividade” aos indígenas quanto esquecimento e preconceito sobre a presença da 

população negra no processo de formação histórica do país. Referência em COUTINHO, Afrânio. A literatura no 

Brasil. Vol. 3, parte II: Era romântica, 7ª ed. São Paulo: Global Editora, 2004. 
15 É preciso enfatizar ainda que estes critérios devem ser considerados sempre interligados, afinal, a observação 

isolada dos pontos reduz a literatura afra brasileira ao negrismo, caracterizado como a utilização de temáticas 

negras por autoria branca. Um exemplo famoso do negrismo é a obra Navio Negreiro de Castro Alves (1863) que 

acomete reducionismo temático e expõe a questão da escravidão numa perspectiva romantizada e hegemônica, 

tendo sida escrita por um autor branco. Referência em DUARTE, Eduardo de Assis. “Literatura afro-brasileira: 

um conceito em construção”. In: AFOLABI, N., BARBOSA, M., RIBEIRO, E. (Orgs.) A mente afro-

brasileira/The afro-braziliam mind. Trenton-EUA/Asmara-Eritréia: Africa World Press, 2007, 103-112, p.105.  
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Neste cenário, encaixam-se as escritas pioneiras de Maria Firmina com Úrsula (1859) 

no Maranhão e de Luiz Gama com Primeiras Trovas Burlescas de Getulino (1859) em São 

Paulo. Por conta do racismo, do negrismo, da atuação jurídica de Luiz Gama e ainda da opressão 

de gênero sobre a Maria Firmina, estes autores não receberam o mesmo prestígio social nas 

letras como Castro Alves, canonizado como o “poeta dos escravos”. Gama e Firmina se 

ajustaram aos limites do esquecimento até a década de 1970, quando seus nomes são resgatados 

para traçar as linhas fundamentais do que viria a ser uma literatura negra enquanto tema e 

sistema, dando origem a uma série de biografias e novas edições de suas obras16.  

É muito provável que os dois autores nunca se tenham encontrado pessoalmente, mas 

tinham muito em comum: ambos reivindicavam a sua condição de negritude, foram autodidatas 

e compartilharam a mesma dimensão histórica da década de 1850 com a promulgação da 

primeira lei emancipatória do Império - a Lei Eusébio de Queiroz (1850), que proibia a entrada 

de escravos africanos nos portos brasileiros – e os dribles escravocratas da sociedade brasileira. 

É importante notar também que os autores não assinaram suas obras. Luiz Gama atribui ao 

pseudônimo Getulino a autoria das suas trovas burlescas, enquanto Maria Firmina prefere o 

anonimato e publica o romance assinado por uma maranhense. Esta peculiaridade se deve ao 

reconhecimento da opressão do espaço de enunciação e à rejeição dos autores sobre a 

representação tradicional do sujeito negro, resultados diretos da posição inferior da pirâmide 

sócio-cultural que ocupam17.   

Em suas obras, defendiam a abolição da escravidão como destino necessário ao país e 

acusavam o sistema escravista de desumano, violento e desigual, diferentemente da perspectiva 

romântica popular na época. Resgataram memórias de lutas, glorificaram a identidade negra, 

exaltaram tradições culturais e expuseram dramas cotidianos da população negra para ilustrar 

o que significava ser negro nos tempos do Império. Para além das divergências entre o poeta e 

a prosadora, os traços comuns entre suas obras superavam os quase três mil quilômetros de 

distância que os separavam.  

A começar pela maranhense Maria Firmina dos Reis (1825-1917), esta era uma mulher 

negra, pobre, bastarda e formada como professora de primeiras letras na Vila de São José de 

Guimarães. Com a publicação do romance Úrsula: um romance brasileiro em 1859, foi 

consagrada a primeira romancista brasileira e autora do primeiro romance abolicionista e afro-

                                                 
16 IANNI, Octávio. “Literatura e consciência”. Revista Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, 1988, p. 28-99.  
17 ASSIS DUARTE, Eduardo de. 2007, p.106. 
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brasileiro do país18. Ainda que submetida à opressão racial e de gênero, a autora publica A 

Escrava em 1887 e a coletânea de poesias Canto a beira mar em 1871. Sua atuação pública 

mais notória foi a fundação da primeira escola gratuita e mista, para meninos e meninas, do 

estado do Maranhão, fechada três anos depois por escândalos morais no povoado.   

Em termos temáticos, Maria Firmina escreve um romance que à primeira vista aparenta 

ser uma típica obra do movimento romântico da época. No primeiro plano, trata-se de uma 

história de amor entre a donzela Úrsula e o jovem Tancredo, personagens brancos que 

personificam os ideais românticos da bondade, virtude, moral, pureza e dedicação19. Úrsula é 

descrita como uma bela donzela de madeixas de sedosos cabelos que molduravam-lhe as faces 

brancas de neve20 na narrativa do conflito entre o bem e o mal da presença do comendador 

Fernando, tio e pretendente de Úrsula que também assassinou seu pai.  

Dentre os personagens principais, o comendador Fernando representa a figura de ligação 

entre o romance da obra e a denúncia da escravidão. A autora atribui suas críticas ao plano de 

fundo do texto ao mesmo tempo em que exalta a figura dos personagens negros e escravos – 

Susana, Túlio e Antero – que são fundamentais para o desenvolvimento da trama por serem os 

sujeitos mais pró-ativos da narrativa, ainda que não fossem os protagonistas. Para introduzir o 

cenário da escravidão à trama, Firmina descreve a dinâmica da escravidão moderna: o 

aprisionamento da população negra na África, o tráfico atlântico nos porões dos navios 

negreiros, a transformação dos seres humanos em mercadorias e a sua chegada ao território 

brasileiro como cativos.   

Meteram-me a mim e a mais trezentos companheiros de infortúnio e de 

cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. Trinta dias de cruéis 

tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida 

passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para 

caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e, para 

que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes 

das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa.21  

 

Ao longo da história, a autora contrapõe os valores da bondade e da maldade como 

enredo da obra, caracterizando o comendador Fernando como responsável pela escravização 

dos personagens negros e, por consequência, como a personificação da maldade.  

                                                 
18 MUZART, Zahidé Lupinacci. Maria Firmina dos Reis. In: MUZART, Z. L. (Org.). Escritoras Brasileiras do 

século XIX. Florianópolis: Editora Mulheres, 2000, p. 264- 284. 
19 COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. Vol. 3, parte II: Era romântica, 7ª ed. São Paulo: Global Editora, 

2004, p. 34-35. 
20 REIS, Maria Firmina dos. Úrsula: um romance brasileiro. 4 ed. Atualização do texto e posfácio de Eduardo de 

Assis Duarte. Florianópolis: Ed. Mulheres; Belo Horizonte: PUC Minas, 2004. 
21 Ibidem. p. 31. 
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Ainda as casas dos escravos, que outrora tinham sio de um aspecto agradável, 

tapadas de barro e cobertas de telha, hoje mal representavam esse 

singelo asseio de outras eras. Já Arruinadas, desmoronavam-se aqui, e 

ali; porque os desgraçados escravos do comendador, espectros 

ambulantes, não dispunham de uma só hora no dia que pudessem 

dedicar em benefício de suas moradas: à noite trabalhavam 

ordinariamente até ao primeiro cantar do galo. Esfaimados, seminus, 

espancados cruelmente, suspiravam pelas duas ou três horas desse sono 

fatigado que lhes concedia a dureza de seu senhor.22  

 

Maria Firmina apresenta, assim, de maneira objetiva e clara as violências da escravidão. 

Sem casas, sem descanso, submetidos a severos trabalhos, esfaimados, seminus e espancados 

eram os escravos da literatura de Maria Firmina dos Reis e também os de grande parte do Brasil, 

porém, romantizados e esquecidos pela intelectualidade branca. Do ponto de vista moral da 

obra, a autora aproxima a maldade do sistema escravista à maldade humana uma vez que este 

tipo de exploração e violência é naturalizado e aceito amplamente pela sociedade. Não obstante, 

a autora exalta a ancestralidade africana como sinônimo de liberdade em contraponto ao 

sofrimento da população negra nos tempos modernos, submetida ao trabalho escravo e ao luxo 

da senhoria.  

Entretanto, a autora também afirma a necessidade da resistência através da voz da 

escrava Suzana afirmando que o cativeiro aprisionava os corpos negros, mas a mente não 

poderia ser escravizada. Dessa forma, a autora propõe que a partir do campo das ideias a 

liberdade seria possível no plano material posto que a ideologia ocupa-se de elucidar o 

funcionamento imaginário e a interferência material que a linguagem possui.  

Oh! A mente! Isso sim ninguém pode escravizar! Nas asas do 

pensamento, o homem remonta-se aos ardentes sertões da África, vê os 

areais sem fim da pátria e procura abrigar-se debaixo daquelas árvores 

sombrias do oásis, quando o sol requeima e o vento sopra quente e 

abrasador: vê a tamareira benéfica junto à fonte, que lhe amacia a 

garganta ressequida; vê a cabana onde nascera e onde livre vivera!23 
 

Maria Firmina dos Reis opunha a crueldade escravista e o anseio da liberdade negra em 

uma só obra, a fim de provocar em seus leitores a sensibilização para a urgência da campanha 

antiescravista e da abolição, além de afirmar a personalidade bondosa do jovem escravo Túlio 

e a sabedoria da escrava Suzana como representantes da população negra como um todo24. 

                                                 
22 Idem. p. 166. 
23 Idem. 38-39 
24 FREITAS, Zilda de Oliveira. “A literatura de autoria feminina”. In: (Orgs.) FERREIRA, Sílvia Lúcia; 

NASCIMENTO, Enilma Rosendo do. Imagens da mulher da cultura contemporânea. Salvador: NEIM/UFBA, 

2002, p. 115-123. 
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Afinal, a maldade impregnada à figura do comendador Fernando tinha por objetivo despertar a 

repulsa dos leitores àqueles defensores da manutenção do sistema.  

A respeito do Luiz Gama (1830-1882), este era um homem negro, baiano, filho da líder 

da Revolta dos Malês de 1831, Luiza Mahin, nascido livre porém vendido como escravo aos 

dez anos por seu pai – fidalgo português de nome não revelado -, afim de sanar suas dívidas de 

jogos. Da Bahia para o centro-sul, Gama traçou os caminhos do tráfico interprovincial de 

escravos e viveu no cativeiro em São Paulo até sua fuga aos dezessete anos. Tornou-se 

funcionário público, maçom, membro do Partido Republicano Paulista e advogado 

provisionado. Sob o título de advogado, Luiz Gama defendeu gratuitamente a alforria de 

centenas de escravos que entraram ilegalmente no Brasil após a lei do fim do tráfico 

internacional25 e foi consagrado como advogado dos escravos.  

O início de sua vida pública é marcado pela publicação do livro de poesias satíricas 

Primeiras Trovas Burlescas de Getulino26 em 1859, na província de São Paulo. Em linhas 

gerais, a obra gira em torno da crítica ao branqueamento da população negra e à desigualdade 

sócio-racial da sociedade oitocentista, apontados como desdobramentos do sistema escravista. 

No poema Sortimento de gorras para a gente do grande tom, Gama atenta que tal exercício de 

branqueamento simboliza a negação das origens africanas pela própria população negra diante 

do desejo de estar inserida nos ideais eurocêntricos de cultura, beleza e posição privilegiada na 

vida social.  

Se nos nobres d’esta terra, empanturrados,  

Em guiné têm parentes enterrados; 

E, cedendo à prosápia, ou duros vícios,  

Esquecem os negrinhos seus patrícios; 

Se mulatos de cor esbranquiçada, 

Já se julgam de origem refinada,  

E, curvos à mania que os domina,  

Desprezam a vovó que é preta-mina: 

Não te espantes, ó Leitor, da novidade, 

Pois que tudo no Brasil é raridade!27  

 

Luiz Gama ficou popular por suas críticas que castigavam as elites e carnavalizavam 

seus costumes, como pode ser visto no trecho acima. O autor defende que apesar da 

mestiçagem, a população brasileira tem raízes africanas que não podem ser esquecidas 

                                                 
25 AZEVEDO, Elciene de. Orfeu da Carapinha. A trajetória de Luiz Gama na imperial cidade de São Paulo. 

Campinas: Editora da Unicamp, 1998, p. 35-39. 
26 GAMA, Luiz. Primeiras trovas burlescas e outros poemas. 3 ed. Introdução e organização de Ligia Fonseca 

Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
27 Ibidem. p.44 
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principalmente por aqueles que foram subordinados à escravidão – esquecem os negrinhos seus 

patrícios28 -, retirados de sua terra africana natal e trazidos para o Brasil. Para ilustrar o ilogismo 

da ideia do branqueamento da população negra, o autor contrapõe o passado – em Guiné que 

tem parentes enterrados / vovó que é preta-mina – e o presente – mulatos de cor esbranquiçada 

-, para chamar a atenção do leitor à desigualdade sociocultural e econômica – nobres d’esta 

terra, empanturrados.  

 Em No Cemitério de São Benedito, Gama lamenta sobre as marcas irremediáveis e 

inesquecíveis que a escravidão deixou na história da população negra. Ao citar a figura de São 

Benedito, santo católico padroeiro dos negros e dos cozinheiros também conhecido com São 

Benedito, o Africano, e a imagem do cemitério, Gama traça um paralelo entre a escravidão 

africana e a morte.  

Cai-lhe dos olhos  

Revelando mudo 

A história do passado. 

Aqui nas sombras 

Da funda escuridão  

Do horror eterno.29 

 

Assim como Maria Firmina, Gama enfatiza a necessidade da transgressão da dor 

enquanto sujeito negro para a luta contra a discriminação racial. No poema Quem sou eu? o 

autor afirma a sua identidade negra ao mesmo tempo que capacita o leitor a perceber a origem 

política-econômica da escravidão, responsável por pela desigualdade sócio-racial. 

Não tolero o magistrado, 

Que do brio descuidado, 

Vende a lei, trai a justiça 

- Faz a todos injustiça - 

Com rigor deprime o pobre 

Presta abrigo ao rico, ao nobre, 

E só acha horrendo crime 

No mendigo, que deprime. 

(...) 

Fujo às léguas do lojista, 

Do beato e do sacrista - 

Crocodilos disfarçados, 

Que se fazem muito honrados 

Mas que, tendo ocasião, 

São mais feros que o Leão 

(...) 

O que sou, e como penso, 

Aqui vai com todo o senso, 

                                                 
28 Luiz Gama ao citar patrícios faz alusão ao grupo social da nobreza na Roma Antiga que além de compor a elite, 

também era proprietária de escravos na época.  
29GAMA, Luiz. Op. cit. p.76-77. 
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Posto que já veja irados 

Muitos lorpas enfurnados 

Vomitando maldições, 

Contra as minhas reflexões. 

(...) 

Hão de chamar-me Tarelo 

Bode, negro, Mongibelo; 

Porém eu que não me abalo 

Vou tangendo o meu badalo 

Com repique impertinente, 

Pondo a trote muita gente.30 

 

Apesar de oprimido pelos nobres, como afirma, o autor evidencia as limitações materiais 

que lhe são impostas pelo preconceito racial, alegando não se abalar ao responder de maneira 

impertinente aqueles que o deprimem. Deste modo, Luiz Gama e Maria Firmina dos Reis 

aventuram-se a escrever sobre a afrodescendência, a desigualdade social, o preconceito racial e 

também de gênero, driblando as limitações que a sociedade brasileira do século XIX impunha 

para tornarem-se os primeiros intelectuais negros do Brasil. Juntos inauguraram uma literatura 

empenhada na reinvenção do sujeito negro e adentraram espaços até então negados – da 

literatura, da intelectualidade – para sensibilizar seus leitores sobre as mazelas da escravidão, a 

partir da narrativa da história coletiva de marginalização da população negra.  

Entendendo que a literatura é discursividade e que a cor da pele tem grande importância 

para a sociedade oitocentista, os autores se utilizam da linguagem escrita para criar um novo 

olhar sobre a época e para transmitir suas ideologias31: a liberdade, a abolição, o progresso, a 

valorização da população negra e a igualdade sócio-racial.  Isto porque, bem o sabemos, as 

palavras escolhidas para compor a obra não são inocentes. São carregadas de marcas pessoais, 

sentidos e referências políticas, culturais e econômicas das sociedades que as produzem.  

Segundo Eni Orlandi (2010), o discurso pode ser definido como o ritual da palavra, 

aquele que relaciona a linguagem e o mundo32. Na estima de que suas produções interferissem 

na realidade material, os autores se apresentaram através de um discurso literário singular que 

abalou o cânone e gerou uma nova possibilidade de luta ao sistema sociocultural excludente: a 

disputa do universo letrado pela crítica à senhoria ou, em outros termos, a elite e o incentivo à 

mobilização do leitor negro, ainda que em menor escala. Estes esforços simbolizaram não 

                                                 
30 Ibidem. p.116 
31 Ideologias estas que tornam possível a relação palavra/coisa, signo/realidade, língua/história uma vez que 

clarifica o tempo histórico, as estruturas sociais, as condições materiais e os posicionamentos dos enunciadores. 

Referência em ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 9ª ed. Campinas, SP: 

Pontes Editores, 2010, p.25. 
32 ORLANDI, Eni P. 2010, p. 10. 
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apenas a superação de algumas das barreiras do preconceito racial, mas também o acesso dos 

primeiros descendentes de africanos aos canais de poder e prestígio que as letras representavam 

na época.  

Ademais, as obras destes intelectuais negros são referências para a atualidade por 

capacitarem a reflexão sobre os mecanismos de opressão racial e seus efeitos cotidianamente 

experimentados pela população negra. Tal como subversivos ou avançados, cabe aos leitores 

compreender Maria Firmina e Luiz Gama como autores que viveram seu tempo e sua região, 

percebendo as necessidades que havia em seus universos sociais. Interpretavam a literatura, 

talvez, como um meio de buscar para os demais e para as gerações futuras uma realidade melhor 

do que aquela em que viveram. Assim, entre versos e prosas, denunciavam a escravidão para 

que a mente não fosse escravizada. 
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PATRIMÔNIO, MEMÓRIA E SOCIEDADE: CINE PALACE – JUIZ DE 

FORA 

 

Dalila Varela Singulane 

 

O capital acumulado das grandes lavouras de café– que fizeram de Juiz de Fora e da Zona 

da Mata Mineira, a segunda maior produtora de café do país no final do século XIX – construiu 

uma cidade imponente, consolidando seu pioneirismo nas artes, arquitetura, tecnologia e 

inovações de todo tipo.A cidade se constituiu longe dos princípios de mineiridade1, não se 

encontrando na cidade, por exemplo, resquícios do barroco ou a arquitetura colonial, e quando 

se encontra, estãolocalizados somente em distritos ou em locais afastados da Rua Direita, hoje 

Avenida Barão do Rio Branco. A cidade respirava arte e cultura no início do século XX, para 

Maraliz Christo, Juiz de Fora se destacou “até a década de 20, como o centro cultural do Estado, 

seja pelo seu número de jornais e teatros, seja pela expressão de suas escolas e instituições 

culturais, apresentando, portanto, ‘uma expressiva atividade cultural na Belle Époque’ ”2. As 

inovações locais também correspondiam ao cinema, já que a “primeira exibição 

cinematográfica pública no estado de Minas Gerais foi em Juiz de Fora, em 1897, apenas um 

ano e meio após a primeira exibição dos irmãos Lumière, em Paris, na França”3. 

O Cine Palace4 funcionava desde sua inauguração, em 19 de novembro de 1948, no centro 

da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e é considerado um dos símbolos do pioneirismo 

                                                 
 Graduanda em História, com ênfase em Patrimônio Histórico e Cultural, pela Universidade Federal de Juiz de 

Fora; e estagiária da Divisão de Patrimônio Cultural da Prefeitura de Juiz de Fora. 
1 Segundo a autora Christina Musse, Juiz de Fora cria seu próprio conceito, juizforaneidade, onde se aparta das 

raízes de Minas Gerais e se aproxima cada vez mais do Rio de Janeiro, capital do país até 1960. Isso provavelmente 

se deu pela proximidade territorial, comercialização e escoamento do café pelos portos cariocas. Não é difícil 

encontrar na cidade similaridades com a capital, prédios públicos e residências, como a residência de Ulisses 

Mascarenhas, filho do empreendedor e visionário Bernardo Mascarenhas. O palacete, de 1924, imita a mansão dos 

Guinle, do Rio de Janeiro, de estilo nórdico-europeu. Com o passar do tempo essa relação ficou ainda mais forte, 

a estreita relação da elite da cidade com o presidente Getúlio Vargas influenciou as construções, o grande número 

de edificações em Art Decó na cidade – inclusive o Cine Palace – se deve a essa relação, uma vez que essa 

arquitetura é o símbolo do progresso idealizado pelo governo getulista. Um pouco mais desse estilo arquitetônico 

é explicado no decorrer desse artigo. 
2 SALGADO, Ilma de Castro Barros e. Juiz de Fora apresentada por Pedro Nava. Juiz de Fora, MG: FUNALFA, 

2017. P 129. 
3FERNANDES, Fabrício. Histórico do “Cine Palace”.Processo nº 000070/2015, arquivo Divisão de Patrimônio 

Cultural – DIPAC, Prefeitura de Juiz de Fora, 2016, p. 357. 
4No decorrer de seu funcionamento o nome do cinema variou, sendo também Cinearte Palace (1992) e Espaço 

Unibanco Palace (2002), no artigo será sempre apresentado como Cine Palace, pois este é seu nome usual e 

conhecido pela população. 
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juizforano. Num imponente prédio em Art Decó, este cinema trouxe para a cidade os filmes 

dublados, tirando a angustia dos que não sabiam ler ao ir no cinema.Cineastas e artistas 

famosos, como a atriz Leila Diniz, chegaram a visitar a cidade para acompanhar de perto a 

abertura de festivais de cinema brasileiro, projetando a cidade em outros meios5.O Cine Palace 

movimentou a vida cultural da cidade, no auge do cinema exibiu filmes como Joana D’arc, 

Casablanca e Sansão e Dalila. Da mesma forma que os “cinemas das grandes cidades, o Palace 

exibia cinco sessões diárias6, com as grandes produções cinematográficas daquele momento, o 

cinema abria suas portas, exibindo os grandes filmes da época”7. 

 

Em Juiz de Fora, o cinema dos anos 1950 influenciou especialmente a 

geração de jovens. Como resgatou Arantes; Musse (2014, p.31), em 

Juiz de Fora, “o próprio ato de ir ao cinema carrega em si um significado 

social, pois era um hábito cultivado principalmente por pessoas da elite, 

em que tanto homens quanto mulheres se vestiam de maneira elegante 

par frequentar as sessões”8. 
 

O prédio que abrigava o Cine Palace, num olhar geral, não constitui um exemplar 

diferenciado em Juiz de Fora em Art Decó, visto que este estilo arquitetônico foi escolhido para 

diversas edificações da primeira metade do século XX, sobretudo após 1920, e no Brasil como 

um todo. A propaganda Varguista que trazia consigo a modernidade – antes mesmo do 

modernismo9 – em seus novos ministério e prédios públicos, buscou empregar o Art Decó, pois 

além de trazer os conceitos higienistas, tão caros no período, era de fácil manipulação acabando 

por influenciar todo o país. Esse estilo arquitetônico poderia ser empregado em qualquer prédio 

já edificado ou em uma nova construção. O Departamento dos Correios e Telégrafos que tinha 

a responsabilidade de produção dos postais, levou em conta essa novidade e com sua arquitetura 

postal ajudou a divulgar pelo país a estética oficial símbolo do progresso. Os prédios dedicados 

a departamentos de Saúde foram igualmente importantes para essa difusão, influenciados pela 

fundação Rockfeller que foi uma grande partidária do Art Decó, os novos edifícios deveriam 

refletir a higiene da medicina moderna. De todo não estava enganado o ministro do Trabalho, 

Alexandre Marcondes Filho, ao creditar a Vargas, no discurso de abertura da Exposição de 

                                                 
5Op. Cit. FERNANDES, 2016, p. 333. 
6 Jornal Atual – Zona da Mata, de 21 de fevereiro de 2015. “No dia 23, o leilão do Palace, o último cinema de rua 

de JF”. Cit. em FERNANDES, 2010,p. 293-294. Processo 000070/15. 
7Op. Cit. FERNANDES, 2016, p. 353. 
8MUSSE, Christina Ferraz; NETO, Gilberto Faúla Avelar; HENRIQUES, Rosali Maria Nunes. Os cinemas de Juiz 

de Fora: memórias do Cine São Luiz. FUNALFA. Juiz de Fora, 2017,p.18. 
9 Expressão utilizada pelo arquiteto e doutor Marcos Vinicius Reis em seu estudo sobre o modernismo do período 

Vargas. 
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Edifícios Públicos (1938), “o renascimento da arquitetura oficial brasileira”10. Assim, essa 

estética se tornou cada vez mais popular, uma vez que as classes mais baixas buscavam o ar da 

prosperidade que a sociedade norte-americana trazia em seu estilo de vida refletida em suas 

fachadas pelo Art Decó. Em toda a cidade do Rio de Janeiro, ainda capital do país, se viam os 

novos prédios símbolos do progresso almejado pelo governo getulista, Ministérios, sedes do 

Exército, a Estação Dom Pedro II, entre tantos outros prédios oficiais.  

As grandes e as pequenas cidades, de norte a sul, as áreas centrais, os 

bairros das elites ou os subúrbios assimilam o estilo(art decó), em 

interpretações eruditas e requintadas ou populares e simples. As capitais 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Goiânia 

constituem-se em exemplos11.  

 

Juiz de Foraseguiu a nova tendência estilística e a proximidade com a capital do país 

influenciou a modernização dos prédios, a cidade que até então mantinha em seu centro os 

grandes palacetes dos barões do café começou-se a se modernizar pela disseminação da estética 

decó. Assim, o Art Decó configura-se como uma arquitetura comum aos olhos distraídos da 

população e comum à cidade que possui outros tão imponentes exemplares, como a Capela do 

Colégio Santa Catarina, um autêntico exemplar desse estilo, que assim como o Cine Palace, foi 

também projetada pelo engenheiro Ermelindo Spigolon, engenheiro responsável por boa parte 

dos prédios em Art Decó da cidade. O prédio do Cine Palaceteve sua fachada e volumetria 

tombadas pelo Processo 4206/1998, v.1. – Processo de Tombamento e Interesse Cultural do 

Imóvel do Cine Palace12. 

Já o tombamento do interior do prédio foi pedido pelo presidente do Instituto de 

Arquitetos do Brasil, Alexsandro de Almeida, em 2014, uma vez que essa salvaguarda 

garantiria sua continuidade como cinema, preservando assim sua essência,porém o pedido foi 

vetado13. Esse constitui um dos pilares da problemática da preservação envolvendo o Cine 

Palace, que se constitui em fachada, volumetria e seu pleno funcionamento como cinema, e 

queganhou destaque no início deste ano (2017) quando foi anunciado o fechamento definitivo 

e modificação do interior do prédio para atender as demandas do novo proprietário, que adquiriu 

o imóvel em leilão há cerca de dois anos. 

                                                 
10REIS, Márcio Vinicios. O art déco na Obra Getuliana. Moderno antes do modernismo. Tese de doutorado 

FAUUSP. São Paulo, 2014, p 14. 
11 DUARTE, Antônio Carlos. Arquitetura Moderna em Juiz de Fora (MG). FUNALFA, 2017, p. 18. 
12 Arquivo DIPAC/FUNALFA. 
13Processo nº 000070/2015, arquivo Divisão de Patrimônio Cultural – DIPAC, Prefeitura de Juiz de Fora. 
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O movimento popular intitulado “Salve Cine Palace”14formou-se objetivando o resgateda 

imaterialidade do patrimônio histórico que envolvia o Cine Palace, assim, relembrando a 

administração pública que o Palace como patrimônio cultural não era somente fachada e 

volumetria, mas sim a prática social e cultural que ocorria no interior do prédio. A preservação 

institucional deveria se aplicar indo além do cuidado com a estética do prédio, havendo também 

políticas de ocupação cultural do cinema, uma vez que o Cine Palace diz de uma longa e 

enraizada cultura cinematográfica juizforana e era o último exemplar doscinemas de rua que 

marcaram a primeira metade do século XX em Juiz de Fora. 

A proteção legal que o classifica um bem como Patrimônio Cultural, no caso do Cine 

Palace, o tombamento, não foi o suficiente para atender os anseios da população para com o 

bem edificado, pois a ligação e sentimentos não estão ligados somente a estética do prédio, mas 

essencialmente ao seu valor simbólico, como um percursor da sétima arte no tempo áureo de 

Juiz de Fora. A brecha em que a administração pública se estabeleceu ao tombar sua fachada e 

volumetria,mas não também seu interior, é a do esquecimento, o esvaziamento da memória do 

porque o Cine Palace é um bem cultural da cidade.“Os cinemas de rua sofreram o dissolvimento 

dos chamados ‘lugares de afetividade’, termo cunhado por Musse (2008), a qual escreve as 

alterações cartográficas de Juiz de Fora”15. 

É bem verdade que a população já não frequentava o cinema do Cine Palace, a ida ao 

cinema estava mais relacionada com os novíssimos cinemas dos shoppings, que para a 

população são mais convidativos, por causa da própria arquitetura de compras e comodidade 

que os shoppings centersoferecem. Para a grande maioria da população, a ida ao prédio do 

Palace estava mais relacionada a lanchonete que funcionava em seu hall, lanchonete esta, que 

foi colocada lá em tentativa de uma revitalização do espaço e convite ao público para voltar a 

frequentar as salas de exibição. O Cine Palace concorria com esses cinemas de shopping, 

exibindo os mesmos filmes, porém com custo popular e com seções subsidiadas pelo 

município16. Acontecia também o festival de cinema francês que configurava uma das raras 

ocasiões de alto movimento no cinema. 

                                                 
14 O “Salve Cine Palace” se formou em meados da primeira metade de 2017, sobretudo por estudantes de 

arquitetura, em consequência do anuncio da modificação do interior do prédio e encerramento do cinema. 

Realizaram atos e divulgação de conteúdos informativos e de luta contra o fechamento e modificação de seu 

interior. 
15 MUSSE, Christina Ferraz; NETO, Gilberto Faúla Avelar; HENRIQUES, Rosali Maria Nunes. Os cinemas de 

Juiz de Fora: memórias do Cine São Luiz. FUNALFA. Juiz de Fora, 2017, p.28. 
16 O custo em média dos ingressos era de R$ 8,00 e nas seções subsidiadas pela Prefeitura Municipal, através da 

Lei Municipal de Incentivo à cultura Murilo Mendes, as seções às terças e quintas-feiras tinham o custo de R$1,00. 

Estas últimas, geralmente voltadas para o público infantil, eram as seções que ficavam lotadas. 
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Não podemos perder de vista a lógica de mercado e das políticas públicas relacionadas 

aos bens culturais e a cultura em si.O prédio do Cine Palace está localizado no coração do centro 

comercial da cidade, num imponente prédio de esquina e com quatro andares.Não é difícil 

imaginar a especulação imobiliária que rondava o prédio e os interesses tanto da administração 

pública quanto dos empresários em transformar o prédio em salas comerciais.  

O esvaziamento da dimensão social das edificações e práticas culturais é o que geralmente 

impede sua preservação, sendonecessárias medidas da gestão pública para o uso das edificações 

de modo que construa na sociedade o sentimento de pertencimento e apropriação do bem. Logo, 

o problema real se estabelece centrado em até que ponto o Estado, influenciado pelo 

liberalismo, tem interesse na preservação e restauro do que realmente é depositário de memória 

à grande massa. A exemplo, as lutas e vitórias operarias, os instrumentos e temáticas que fazem 

parte do mundo do trabalho e que representam a opressão e alienação vivida pela classe operária 

são geralmente subjugados como patrimônio e bem histórico-cultural. E estes agentes, como o 

Estado, por terem potencial de ação diversos, interferem em níveis diferenciados. 

No fundo, as novas interações entre capital, Estado e sociedade estão 

mudando a problemática patrimonial. Já não se trata apenas das 

questões que monopolizam quase toda a bibliografia: como conservá-

lo ou restaurá-lo devidamente (se um certo material é mais adequado, 

se fica melhor uma pátina) e como protegê-lo com maior segurança 

(aperfeiçoar as leis, instalar alarmes eficazes contra roubo). A questão 

do patrimônio extrapolou a alçada dos responsáveis por essas tarefas, 

os profissionais da conservação e o Estado. Considerando-se a enorme 

importância que a preservação e a defesa ainda têm, o problema mais 

desafiante, agora, são os usos sociais do patrimônio (...) aí que se 

devem concentrar os maiores esforços de investigação, 

reconceitualização e de política cultural.17 

 

Não há dúvidas sobre o apego da sociedade juizforana ao Palace, mas sim a diferença que 

há de interesses: uma coisa é o apego e conforto visual que o prédio trás para quem passa pelo 

movimentado calçadão da Rua Halfeld e outra bem diferente é o interesse da população em 

manter o cinema ali. A opinião popular pontuava o Cine Palace como não agradável para assistir 

aos lançamentos cinematográficos, o conforto e status oferecido pelos cinemas Multiplex, são 

um atrativo a mais para o cidadão comum ir ao cinema. Problemas estruturais afetavam as salas 

do antigo cinema, a falta de restauração se dava em duas vias, a não participação da 

administração pública – Juiz de Fora é uma das poucas cidades mineiras que não conta com um 

                                                 
17PRATA, Juliana Mendes. Patrimônio Cultural e Cidade: práticas de preservação em São Paulo. Tese apresentada 

à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de Doutor em 

Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, 2009, p. 12. 
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Fundo para o Patrimônio – e o desinteresse da população. Ora, se a intencionalidade era manter 

a edificação e não o cinema – motivo pelo qual o prédio foi tombado – em si, foi cumprido o 

desejo da população, da administração e dos conselheiros do patrimônio que vetaram o 

tombamento do interior do prédio. A monumentalização das cidades tem mais um exemplo, o 

espírito do patrimônio se esvaiu para dar lugar somente a pedra e cal. 

 

Ainda na década de 1980, as sociabilidades dos encontros nas ruas 

estavam se deslocando para um novo ambiente: os shoppings centers. 

Dos luxuosos prédios construídos especificamente para abrigar cinemas 

de rua, as salas migraram para o interior dos shopping centers, em 

formatos multiplex18.  (...) 

Por conseguinte, os encontros nesses centros comerciais são movidos 

pelo consumo, deixando a ida ao cinema mais filtrada e asséptica. Os 

shoppings descaracterizam os cinemas em seu estilo e diminuíram as 

chances de encontros com o desconhecido, pessoas diferentes. Assis 

(2006) justifica tais mudanças de consumo do cinema quando afirma 

que “os cinemas transformaram os seus espaços e as suas formas de uso 

pelos seus frequentadores, simultaneamente às transformações 

ocorridas na cidade”19 

 

O patrimônio cultural das cidades deve, essencialmente, corresponder ao presente das 

sociedades. Assim como a disciplina histórica não se dispõe a estudar o passado apenas pelo 

culto às coisas passadas, o patrimônio cultural deve fazer sentido para os viventes hoje, sua 

funcionalidade e continuidade dependem exclusivamente disso. A administração pública 

juntamente com a sociedade deveriam ter buscado alternativas para a revitalização do espaço, 

assim como no caso Cine Theatro Brasil, de Belo Horizonte, para que assim houvesse a 

continuidade do papel sócio cultural do Cine Palace, uma vez que somente o incentivo no 

subsidio dos ingressos não estava dando conta de satisfazer o desejo inicial de revitalização do 

Palace como mais um centro cultural da cidade. Em entrevista para o jornal Tribuna de Minas, 

o superintendente da FUNALFA20, Rômulo Veiga, falou sobre a questão: 

                                                 
18 Os multiplex são caracterizados pelos vários cinemas aglomerados, sendo eles um “modelo mais eficiente de 

atendimento aos interesses dos novos consumidores e do mercado cinematográfico contemporâneo”. (ASSIS, 

2006, p.66. Cit. por MUSSE et al., 2017, p. 25). 
19Op. Cit. MUSSE et al., 2017, 2017, p.24. 
20A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage – Funalfa foi instituída através da Lei 5.471, em 14 de setembro de 

1978, passou a ser a primeira fundação municipal responsável por cultura a ser criada no Estado de Minas Gerais. 

Regulamentada em 14 de dezembro de 1978, efetivamente começou a atuar em 1º de janeiro de 1979.  Hoje, além 

de responder pela política cultural do município, a Funalfa administra espaços de grande importância: a Biblioteca 

Municipal Murilo Mendes, o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), o Museu Ferroviário de Juiz de 

Fora, o Anfiteatro João Carriço, o Centro Cultural Dnar Rocha e o Centro de Artes e Esportes Unificados 

(CEU/Zona Norte). Também cabe à Funalfa gerenciar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei Murilo Mendes) 

e secretariar as atividades do Conselho Municipal de Cultura (Concult) e do Conselho Municipal de Preservação 
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Segundo o superintendente da Funalfa Rômulo Veiga, o tombamento 

interno foi rejeitado pela compreensão de que o imóvel já se encontrava 

descaracterizado21. “Hoje existe um interesse muito grande em 

identificar um culpado nessa história. Foram dadas à sociedade várias 

alternativas, inclusive a própria ocupação, que não foi realizada”, 

pondera Veiga, destacando uma frequência muito aquém do esperado. 

“Minha grande amargura é perceber que a própria sociedade já não 

frequentava”, critica o superintendente, cineasta e cinéfilo, 

colecionador de dezenas de tíquetes de sessões no Palace. De acordo 

com ele, a contrapartida do investimento de dinheiro público municipal 

no cinema, cerca de R$ 200 mil anuais possibilitavam a frequência de 

94 mil espectadores por ano, gratuitamente. A média anual, porém, é de 

16 mil pessoas, 17% do total.22 

  

O desafio que se coloca aos que se propõe a preservação do patrimônio é moldado muito 

bem na frase de Paola Berenstein Jaques: “O que interessa é a forma pela qual um certo 

enquadramento simbólico assegura a transmissão de sentido. A questão patrimonial se torna 

cada vez mais um problema de transmissão de sentido”23. 

Nesse momento de desapontamento pelo fechamento definitivo do cinema, muitas 

alternativas foram pensadas, como por exemplo a de exibição de filmes da cena underground 

que atrairiam um outro tipo de público e tirariam a concorrências com os cinemas Multiplex, 

trazendo de volta ao Palace a antiga tradição do cinema de exibição de filmes sobre Arte. Em 

seu manifesto do dia 15 de maio de 2017, o “Salve Cine Palace” trouxe essa perspectiva: “uma 

política estruturante para o setor audiovisual – que norteie inclusive a ocupação transparente do 

local, mantendo a exibição de programação cultural diferenciada bem como a formação de 

espectadores, atendendo assim seu público fiel”24. Os alunos da faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2015, também apresentaram projeto 

para a revitalização total do Palace, com o planejamento de um espaço cultural amplo e que 

relembrasse a população a vivencia cultural que sempre foi marca do Cine Palace. 

                                                 
do Patrimônio Cultural (Comppac). Informação retirada do site da Prefeitura de Juiz de Fora. Disponível em: 

<https://www.pjf.mg.gov.br/administracao_indireta/funalfa/>. Acesso em: 25/08/2017. 
21Segundo estudo desenvolvido pelo próprio presidente dos Arquitetos do Brasil, que pediu o tombamento, o Cine 

Palace ainda guardava muitas características originais em seu interior [Nota minha].  
22LANDIM, Barbara. Créditos Finais. Tribuna de Minas. Juiz de Fora, 21 de maio de 2017. Disponível em: 

<http://www.tribunademinas.com.br/noticias/cultura/21-05-2017/creditos-finais.html>. Acesso em: 25/08/2017. 
23JAQUES, Paola Berenstein. Prefácio. In Espelhos das Cidades.Henri-Pierre Jeudy. Casa da Palavra: Rio de 

Janeiro, 2005, p.10.[Grifo meu] 
24 Movimento Salve Cine Palace. MANIFESTO EM DEFESA DO CINE PALACE – Patrimônio Cultural, 

Artístico e afetivo de Juiz de Fora. 15 de maio de 2017. Disponível em: <https://www.facebook.com/notes/salve-

cine-palace/manifesto-em-defesa-do-cine-palace-patrimônio-cultural-artístico-e-afetivo-de-

ju/1863552033905561/?fref=mentions>. Acesso em: 25/08/2017. 
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Outra alternativa foi apontada por Fabrício Fernandes, em Histórico do Cine Palace25, 

onde o autor mostra a experiência do Cine Theatro Brasil, de Belo Horizonte: 

 

Talvez uma boa inspiração para o Palace, seja o antigo Cine Theatro 

Brasil, em Belo Horizonte, que apesar de maior e mais antigo que o 

Palace, seguiu uma traagetória semelhante. Após um passado glorioso, 

viveu um longo período de penúria, abandono e degradação, até o 

tombamento, negociação e restauração. 

O prédio do antigo Cine Brasil foi adquirido em 2006, pela Fundação 

Sidertube (mantida pela V&M do Brasil), a restauração foi 

acompanhada pelo IEPHA e recebeu o prêmio Melo de Andrade, 

concedido pelo Iphan a trabalhos de preservação do patrimônio cultural 

brasileiro. Assim, em 2013, foi completamente restaurado e o prédio foi 

transformado em um importante centro cultural. 

Segundo Bruno Berg, um dos arquitetos envolvidos no trabalho de 

restauração, o projeto leva em conta três fatores referentes ao prédio: 

ser um destacado exemplar do estilo art déco; a singularidade da 

engenharia e do fator estrutural, que permitem a vitalidade do prédio 

até hoje; e a importância social e cultural que o prédio teve e pretende 

retomar. E o arquiteto Berg completou dizendo que: “A idéia é que o 

espaço volte a ter um papel social marcante na cultura de Belo 

Horizonte, seja novamente tido como uma referência, um marco 

responsável inclusive pela revitalização cultural do centro”26. 
 

O Cine Palace poderia ter sido revitalizado com medidas sérias e pensadas 

cuidadosamente pelos conselheiros de patrimônio, via COMPPAC27, uma vez que estes estão 

aptos e devem: 

Estimular, visando a preservação do Patrimônio Cultural, a utilização 

combinada do tombamento com outros mecanismos de ordem 

urbanística e tributária, como meio de alcançar os objetivos da 

preservação do Patrimônio Cultural, notadamente pela inserção de tal 

preocupação entre as variáveis consideradas pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do Município e da Lei de Uso e Ocupação do 

Solo de Juiz de Fora; 

Sugerir ao Executivo Municipal, e dela participar, a formulação de uma 

política cultural do Patrimônio para o Município; [...]28 

 

Obviamente, o Cine Palace não estava fadado ao seu triste destino de fechamento 

definitivo e demolição do interior, impedindo que futuramente ele fosse reaberto, muito pelo 

                                                 
25FERNANDES, Fabrício. Histórico do “Cine Palace”. Processo nº 000070/2015, arquivo Divisão de Patrimônio 

Cultural – DIPAC, Prefeitura de Juiz de Fora, 2016. 
26Idem, p. 339. 
27O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (COMPPAC) foi estruturado segundo a 

determinação da Lei nº 10.777, de 15 de julho de 2004.Vinculado à Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, o 

conselho visa proteger o patrimônio cultural da cidade em que integrem bens móveis e integrados, imóveis e bens 

de natureza imaterial, públicos e privados, existentes em seu território para a proteção do poder público pelo seu 

valor cultural, histórico, etnográfico, paleográfico, bibliográfico, artístico, arquitetônico, paisagístico e ambiental. 
28 Pontos 3 e 4. “Compete ao conselho” em CONSELHO MUNIPAL. Disponível em: 

<https://www.pjf.mg.gov.br/conselhos/comppac/index.php>. Acesso em: 26/08/2016. 
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contrário, o que faltou ao clássico cinema de rua foio empenho dos responsáveis legais pela 

preservação cultural da cidade, atenção ao que Jaques chama de “transmissão de sentido”. 

Somente é possível preservar algo que se tenha na memória, em que há um sentimento de 

pertencimento, pois o tempo é herói e vilão para patrimônio histórico.O tempo do mesmo jeito 

que consolida a importância do patrimônio enquanto depositário de memória, mostra também 

que a cultura se esfarela com o tempo, desfazendo-se juntamente com a memória que não é 

devidamente preservada e discutida. Novamente o patrimônio assemelha-se a disciplina 

histórica que é construída e não sendo algo natural e dado, estas construções precisam ser 

debatidas com a sociedade de que fazem parte e ajudam a consolidar. 

No ambiente urbano moderno e globalizado em que temos a característica da mudança 

rápida em todas as esferas da vida, característica própria da intensa industrialização e 

desenvolvimento tecnológico, vivemos, cada vez mais, somente a história do tempo presente, 

bem rasa e bem efêmera.  

 

Buscavam-se novos parâmetros de atribuição de valores culturais – não 

exclusivamente históricos ou arquitetônicos –, a partir da historicidade 

dos espaços, daquilo que nele ficara marcado cumulativamente no 

decorrer do tempo e que representa a constante transformação da 

sociedade. Dessa forma o patrimônio seria um veículo de aproximação 

entre o presente e o passado da sociedade. 

Ainda que respondendo à pauta das discussões nos setores de 

preservação e planejamento, o conceito seria apropriado de maneira 

pouco ortodoxa; criticando esse aspecto, Ulpiano Bezerra de Meneses 

(1978) afirmou que o patrimônio ambiental urbano, cuja amplitude 

potencialmente o tornava “lugar de todos”, tornou-se “um lugar 

comum”, isto é, banalizado por ampliações, muitas vezes, apenas 

retóricas29. 

 

As marcas deixadas no patrimônio histórico e cultural edificado podem ser chamadas de 

pátinas do tempo, a demolição do interior do Palace é a mais dolorosa pátina que uma edificação 

pode ter, que além do descaso e deficiências do edifício, mostra que o ethos que existia ali se 

esvaiu, a memória a qual o patrimônio servia como base, não existe mais em seu estado 

completo. Isso nos mostra também, as mudanças que ocorrem na mentalidade social e a ação 

do capital e do liberalismo no que tange ao patrimônio histórico. E a cada caso como o do Cine 

Palace, reforça o nosso olhar ao cuidar do patrimônio, principalmente quando, a cada dia mais, 

temos a certeza que somente a proteção legal não é capaz de proteger um bem histórico e 

cultural. 

                                                 
29TOURINHO, Andréa de Oliveira. Patrimônio Ambiental Urbano: Uma Retomada. Revista CPC, São Paulo, n.22. 

Jul./dez, 2016,p.76-77. 
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Não se trata apenas ou simplesmente de uma ampliação de bens de 

patrimônio, mas de uma mudança de concepção. A noção de patrimônio 

imaterial requer a consciência do que mais do que preservar um objeto 

como testemunho de um processo histórico, é necessário valorizar os 

saberes que o produz, permitindo a vivência de tradições, saberes, 

saber-fazer, conhecimentos, celebrações, práticas, sonoridades etc., no 

tempo presente30. 

                                                 
30 Pereira, Júnia Sales; Oriá, Ricardo. Desafios teórico-metodológicos da relação Educação e Patrimônio. 

RESGATE - vol. XX, N° 23. Jan./jun. 2012, p. 168. 
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A HEGEMONIA FABRIL: A CONSTRUÇÃO CULTURAL DA 

FÁBRICA NA INGLATERRA DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL1 

 

Daniel Schneider Bastos* 

 

          Restringir a Revolução Industrial à um sentido mais estritamente econômico significa 

perder de vista os significados ideológicos que permeiam essa transição histórica. A separação 

arbitrária entre questões entendidas como políticas ou culturais e outras puramente econômicas 

é mais do que mero infortúnio metodológico, sendo, antes de tudo, uma questão política em si, 

reflexo da naturalização das estruturas hegemônicas que passam a ser incorporadas e 

reproduzidas com um revestimento de neutralidade, como se nos fossem realidades "dadas" por 

algum Leviatã e não construções sociais. Edgar De Decca2 já denunciara essa falsa dualidade 

usando como exemplo a própria Revolução Industrial e sua relação com a emergência da 

economia política. Decca destacou o aparecimento desse saber como um campo especializado 

que se estrutura simultaneamente à alteração das relações de trabalho, troca e propriedade que 

caracterizam a industrialização, dado que a razão de ser deste novo conhecimento é justamente 

conferir legitimidade ao novo modelo.  

 Como a mudança para uma sociedade industrializada e mais condizente que os 

princípios do laissez faire não se daria livre de tensões e antagonismos, uma estratégia para 

tentar isolar o sistema industrial desse campo de luta social, onde sempre há margens para 

incertezas, foi situar a imagem da fábrica em um espaço econômico "puro", distinto dessa esfera 

da disputa política. Buscou apresentar-se a fábrica e as relações inerentes à ela como uma 

resposta natural às necessidades de elevação da escala produtiva, um desenlace inevitável do 

progresso civilizatório. Nos termos de Decca, é a "despolitização da fábrica": induz-se a aceitar 

a ideia de que o sistema fabril deve ser entendido em critérios de objetividade, estando às 

                                                 
*Mestre pelo Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal Fluminense desde 2017. Email: 

danielbastos@id.uff.br 
1 Esse artigo apresenta de maneira simplificada um argumento desenvolvido em minha dissertação. Conferir: BASTOS, D. S. 

Manifestos Industrialistas: a luta hegemônica do sistema fabril sob a ótica do reformismo liberal inglês nos anos finais da 

Revolução Industrial, 1832 - 1846. 2017. 188 f. Tese (Doutorado em História) - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói. 2017, p. 179-188. Disponível em: <http://www.historia.uff.br/stricto/td/2086.pdf>. 

Acesso em: 26 de julho de 2017. 
2 DE DECCA, Edgar Salvadori. “A ciência da produção: fábrica despolitizada”. In: Revista Brasileira de História, São Paulo, 

nº 6, set. 1983, p. 47-79. 

mailto:danielbastos@id.uff.br
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polêmicas, juízos, articulações e conflitos classistas relegados à um espaço separado, este sim 

o locus das subjetividades, multiplicidades e arbitrariedades que caracterizam as interações 

humanas. Oculta-se, com isso, os mecanismos coercitivos inseridos dentro da lógica industrial, 

sem os quais o moderno capitalismo industrializado não poderia se desenvolver.  

          Esse artigo trata de debater o caráter mais político da industrialização britânica, propondo 

enxergá-la nos termos de um projeto encabeçado por setores sociais específicos, cujas diretrizes 

se assentavam nos pilares do livre mercado e da indústria moderna. Para tal, emprega uma 

linguagem gramsciana: os caminhos seguidos pela Revolução Industrial são fruto de um esforço 

hegemônico, no qual a obtenção do consenso necessário para que este fosse um programa bem 

sucedido é conquistado pela atuação de intelectuais orgânicos. A hegemonia, em Gramsci, diz 

respeito à capacidade de uma classe de converter outros segmentos para seus próprios projetos. 

No caso, uma nova burguesia industrialista que precisa convencer o resto da sociedade a aceitar 

as diretrizes do projeto liberal-industrialista, mas que encontra forte resistência, principalmente 

entre a nobreza assentada na riqueza fundiária e as classes trabalhadoras.  

Como característico das sociedades capitalistas ocidentais (e a Inglaterra já havia 

aderido aos princípios do capitalismo antes mesmo de converter-se em uma economia industrial 

madura3), a formação de uma ordem hegemônica reside principalmente na conquista do 

consenso, isto é, na incorporação por parte da sociedade em geral de ao menos uma parte 

fundamental da ideologia do setor que pretende assumir posição dominante, ainda que um grau 

de coerção violenta seja indispensável nesse processo. Por isso é fundamental a atuação dos 

intelectuais orgânicos, figuras geradas dentro de todos as classes que possuem destacada 

capacidade para identificar as características desse grupo, seu papel desempenhado dentro da 

sociedade e suas aspirações. São estes os indivíduos que se destacam como porta-vozes de seus 

respectivos setores, militando e articulando em prol de seus interesses, ou seja, tecendo 

consensos que favoreçam as classes ou alianças de classes às quais pertencem4.  

          Mas quem são esses intelectuais e em qual contexto atuam? Deve-se destacar a 

conjuntura das décadas de 1830 e 1840, quando a Revolução Industrial encontra-se em seu 

apogeu, como momento mais importante para a investida hegemônica da nova burguesia. Após 

                                                 
3 Para se compreender a precocidade da emergência do sistema capitalista em Inglaterra em relação ao resto da Europa, sugiro 

as leituras de Wood e Patriquin acerca das raízes agrárias do sistema capitalista: ; PATRIQUIN, L. Agrarian Capitalism and 

Poor Relief in England, 1500-1860. [S.L]: Palgrave, 2007, capítulo 3. Disponível em: < 

http://www.palgrave.com/us/book/9780230516939>. Acesso em: 25 de maio de 2016; WOOD, E. M. A Origem do 

Capitalismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, capítulos 4-5.  
4  Conferir:  GRAMSCI, A. Cadernos do Cárcere. Vol. 2: Os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2000, p. 17-28. 
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longas décadas de industrialização, as tensões sociais atingem um auge, marcado pela forte 

atuação sindical, grande circulação de impressos radicais na forma de folhetins, retomada de 

episódios de incêndios contra a propriedade e destruição de máquinas e apogeu do movimento 

cartista5. Essas contestações à ascensão da ordem industrialista eclodiam em um período no 

qual o estado sanitário das cidades em expansão atinge níveis críticos de degradação, ciclos de 

depressão econômica regional deprimiam os padrões de vida do operariado nos centros fabris 

e repercutiam as primeiras grandes denúncias contra as péssimas condições de trabalho na 

indústria, que enfatizavam sobretudo a exploração da mão de obra infanto-juvenil. Havia, 

portanto, grandes sinais de desequilíbrio social que eram apontados pelos críticos do sistema 

fabril como evidências do desgaste daquele modelo.  

 Vendo seus interesses contestados por várias frentes, essa burguesia, que havia se 

fortalecido e se reestruturado internamente desde o início da Revolução Industrial, entendeu 

que chegara o momento de assumir uma postura mais incisiva, que passava por abraçar uma 

interpretação mais radical do liberalismo da economia clássica e levar seus princípios para a 

aplicação prática. Seus representantes assumiram o compromisso de encontrar explicações para 

os distúrbios observados e apontar caminhos para a sua superação, ao mesmo tempo em que 

precisavam enfatizar que as estruturas do liberalismo industrialista não eram responsáveis por 

aquelas situações, mas sim mecanismos essenciais para a superação dos males identificados.  

 Deveriam convencer o conjunto da sociedade a aceitar a interpretação na qual o 

desemprego e o subemprego, a desigualdade social, a desordem urbana, os ciclos de crise e 

outros males não podiam ser atribuídos ao capital industrial, mas sim à intervenções externas 

que impediam que este atingisse seu potencial inerente de difusor de prosperidade material e 

avanço social generalizados. Essa resposta ideológica aos opositores da fábrica é tão importante 

para o sucesso do projeto liberal-industrialista quanto o desenvolvimento tecnológico da 

produção e, em grande medida, interconecta-se com ele, demonstrando o quão incompleta são 

as análises que isolam os fenômenos econômicos de seus elementos político-culturais. 

 

 

 

                                                 
5 O Cartismo era um movimento popular que coligava trabalhadores e setores de classe média que se organizavam em torno de 

pautas políticas, sobretudo a extensão do direito ao voto e à candidatura para o Parlamento, demandando o fim dos critérios 

censitários para tal. Recebia esse nome por sua estratégia de reivindicação, na qual uma carta com as demandas da organização 

era apresentada ao poder público juntamente com a assinatura de milhões de britânicos. Seu apogeu foi na década de 1840, 

decaindo em força no decênio seguinte. 
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UMA ECONOMIA POLÍTICA DA PRÁTICA 

          Em 1832, com a publicação de A Condição Física e Moral da Classe Trabalhadora 

Empregada na Manufatura de Algodão em Manchester6, o médico James Kay-Shuttleworth, 

que havia passado os últimos anos trabalhando na cidade, expunha aos britânicos um pavoroso 

relato com base naquilo que testemunhara em sua experiência. Kay descreve o operariado de 

Manchester como uma raça bestializada, mal nutrida, adoentada, imoral, hipocondríaca, 

alcoólatra, subversiva, sexualmente devassa, simultaneamente digna de pena e perigosa.  

 Em suas pouco menos de cem páginas, o material detalha a rotina dos trabalhadores, 

castigados por jornadas intermináveis que se iniciavam às seis horas da manhã e não 

terminavam antes de sete horas da noite, com breves intervalos para desjejum e almoço, quando 

se alimentam de batatas cobertas com gordura, podendo ou não estarem acompanhadas de 

algumas tiras de carne suína ou caprina, enquanto se ingeria ao longo do dia infusões pobres de 

chá raramente misturadas ao leite7. Fala-se sobre as moradias miseráveis, pelas quais os 

operários são extorquidos em aluguéis absurdos, nas quais famílias inteiras ocupam um único 

cômodo, quase sem mobília, dormindo-se em montes de palha que servem como cama, isso 

quando não se habitava em simples porões8.  

 O documento bem poderia ser atribuído à algum radical indignado, denunciando a 

realidade degradante dos empregados do setor mais rico da indústria nacional, mas, ao 

contrário, foi redigido por um liberal convicto e entusiasta do sistema fabril. A afirmação pode 

soar inverossímil. Como tamanha denúncia pode ser sustentada por alguém que, publicamente, 

assuma posicionamento favorável ao modelo que aparenta engendrar essas mesmas situações 

desesperadoras? As respostas são dadas na parte final do material, onde Kay cessa sua descrição 

detalhada das tragédias observadas e passa a apontar culpados: 

          Acreditando que a tendência natural do comércio irrestrito é a de 

desenvolver as energias da sociedade, de aumentar os confortos e luxos da 

vida e de elevar a condição física de cada membro do corpo social, nós temos 

exposto, com uma mão acurada, ainda que amigável, a condição das ordens 

mais baixas conectadas com as manufaturas desta cidade, porque concebemos 

que os males afetando elas resultam de causas externas e acidentais. Um 

sistema que promove o avanço da civilização e a difunde sobre o mundo – que 

promete manter a paz entre as nações, pelo estabelecimento de uma lei 

                                                 
6 KAY-SHUTTLEWORHT, J. P. The moral and physical condition of the working classes employed in the cotton manufacture 

in Manchester. Londres: Harrison & Crosfield, 1832.  Disponível em: <https://archive.org/ 

details/moralphysicalcon00kaysuoft>. Acesso em: 13 de abril de 2017. 
7 Idem, p. 8-9. 
8 Idem, p. 18-25. 

 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

582 

 

 

internacional permanente, fundada nos benefícios da associação comercial, 

não pode ser inconsistente com a felicidade da grande massa das pessoas9. 

 

          A prioridade de Kay, a partir do momento em que passa para às conclusões de seu 

inquérito, é, primeiramente, absolver prontamente o livre mercado e a indústria de qualquer 

culpa. É explicitado que, quando operando devidamente, ambos são promotores do benefício 

coletivo. A responsabilidade pela degradação fisiológica e moral que se observava entre os 

trabalhadores deve recair, portanto, nos elementos externos que perturbam esse funcionamento 

ideal. Esses fatores vão sendo elencados progressivamente: a suposta generosidade excessiva 

da Lei dos Pobres, o protecionismo praticado na Ilha e no Continente, os resquícios de 

monopólios mercantilistas e a atuação sindical.  

 A meticulosidade, objetividade e empirismo que pautaram a obra em sua parte descritiva 

dão lugar, subitamente, à considerações pouco embasadas assim que se iniciam os julgamentos, 

que mal conseguem disfarçar suas inclinações ideológicas, ainda que procurem exibir-se como 

um parecer frio. Não se aprofunda em como exatamente esses elementos apontados como 

culpados pelo quadro de calamidade operam para gerar esses desequilíbrios, nem se desenvolve 

como exatamente o liberalismo industrialista, colocado na posição de salvador único, agiria 

para sanar tais males. Relações de causa e efeito são tomadas como verdades absolutas, sem 

que se descreva de modo satisfatório esse funcionamento. 

          O escrito de James Kay é o exemplo perfeito de como atuava ideologicamente o que 

chamo de intelectualidade orgânica liberal-industrialista. Os pressupostos ideológicos da 

economia política, em sua vertente liberal, são empregados como soluções práticas para 

problemas objetivos concretos que indignavam todos os grupos sociais, ainda que o modo como 

deveria se efetivar essa panacéia não seja bem esclarecido. O manifesto por excelência dessa 

abordagem são os numerosos inquéritos sociais que se multiplicam a partir da década de 1830.  

   Realizados por iniciativa individual, como foi o caso do estudo de Kay, ou por meio de 

comissões públicas, tratavam-se de investigações para questões sociais específicas, via de regra 

imbuídos por posicionamentos ideológicos explícitos ou pouco disfarçados por parte de seus 

redatores. Embora esse tipo de material tenha sido redigido por indivíduos das mais variadas 

orientações políticas, houve um predomínio liberal nesse sentido, o que pode ser explicado pelo 

sentimento de urgência por parte da burguesia industrialista em responder praticamente às 

acusações tecidas contra o sistema fabril, que se avolumaram com as décadas finais da 

Revolução Industrial, em que o caldeirão de tensões que esta havia engendrado parecia ameaçar 

                                                 
9 Idem, p. 47. 
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explodir. Através do trabalho desses intelectuais, a economia clássica expandia-se para além do 

debate acadêmico, sendo aplicada diretamente à prática social e a gestão dos assuntos públicos. 

Esse exercício se dá de forma atabalhoada, onde critérios objetivos e cientificistas, manifestados 

em análises e retratações sérias de graves problemas sociais, embrenham-se com discursos 

ideológico que conduzem frequentemente à conclusões arbitrariamente elaboradas e embasadas 

em distorções da realidade estudada.  

          É interessante apontar especificamente o intervalo entre os anos de 1832 e 1846 como 

um período em que esse modo de atuação assume um papel mais proeminente. Em 1832, com 

uma importante reforma política que possibilitou o acesso da burguesia industrialista aos 

assentos do Parlamento10, conduzindo a uma fase de maioria liberal após décadas de supremacia 

dos conservadores vinculados ao capitalismo fundiário, inaugurou-se o que poderia ser 

chamado de uma "fase heróica" da burguesia britânica.  

 Tradicionalmente politicamente e culturalmente submissas à aristocracia e fidalguia 

capitalistas rurais, exercendo sua influência política dentro do Parlamento indiretamente por 

meio da representação dos fidalgos mais afinados com o liberalismo econômico, as burguesias 

aproveitam-se do novo espaço adquirido para instituir uma série de reformas em prol de antigos 

interessantes de sua classe, das quais se destacam a reforma da Lei dos Pobres de 183411 e a 

abolição da Lei dos Cereais em 184612. Não se tratou de uma revolução burguesa em sentido 

clássico. O pacto de dominação estabelecido com as nobrezas desde os episódios 

revolucionários do século XVII13 não foi rompido, dado que isto abriria margem para perigosas 

agitações populares em um período já condicionado por intensa manifestação e incerteza, mas 

                                                 
10 A reforma política de 1832 teve como principal objetivo redistribuir os assentos parlamentares em novas zonas eleitorais. 

Ela retirou espaço de representação de antigas áreas rurais que elegiam um número desproporcionalmente alto de representantes 

em relação aos eleitores locais, servindo como currais eleitorais para os proprietários rurais de alinhamento conservador (os 

chamados "burgos podres"), e concedeu cadeiras no Parlamento para novas zonas urbanas em crescimento. 
11 As Leis dos Pobres representavam todos os códigos legislativos direcionados à administração dos pobres no Reino, tendo 

sido concebidas através da compilação de estatutos referentes à pobreza instituídos pela Dinastia Tudor (1485-1603), que foram 

organizados em um único código coeso entre 1597 e 1603. As leis determinavam que cada paróquia ficava responsável pelo 

socorro dos pobres que lá estivessem estabelecidos, tendo autonomia administrativa para cobrar impostos dos contribuintes 

locais com essa finalidade. Esse modelo angariou críticas crescentes conforme os gastos destinados aos pobres ascenderam 

grandemente, o que serviu de justificativa para a instituição de um ato de emenda em 1834, que introduziu mecanismos de 

centralização administrativa e medidas rigorosas visando conter as despesas. O código reformado passou a ser conhecido como 

Nova Lei dos Pobres. 
12 Código protecionista que taxava pesadamente as importações de cereais, favorecendo os fazendeiros, que podiam desfrutar 

de preços elevados para o alimento cultivado. Os empregadores de outros setores queixavam-se dessa legislação, alegando que 

ela encarecia o preço da mão de obra por meio do encarecimento da comida. 
13 A partir dos episódios revolucionários entre o início da Guerra Civil (1642) e a Restauração monárquica (1660), os interesses 

capitalistas passam a comandar as orientações do Estado, mas sem que isso implique em uma sujeição da nobreza à burguesia. 

Ao contrário, o contexto inglês se caracteriza por uma peculiar ordem capitalista na qual este último grupo aceita longamente 

posição politicamente e culturalmente subalterna em relação aos primeiros. Conferir: HILL, Christopher. O Século das 

Revoluções: 1603-1714. São Paulo: Unesp, 2012. 
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os termos do acordo foram certamente redimensionados, dessa vez visando favorecer o capital 

industrial, que entra em conflito político com o capital fundiário dominante até então.  

 Uma vez encerrado esse ciclo, o ímpeto reformista da burguesia esfria e a via conciliatória 

volta a dar o tom entre as elites, mas isso só se dá após o projeto burguês de Revolução Industrial 

encontrar-se encaminhado para um estágio de maior segurança, favorecido pelas reformas 

recentes e equilibrado sobre um novo consenso social em torno de paradigmas liberais-

industrialistas14. Mas essa hegemonia não pode ser conquista apenas verticalmente pela 

imposição de pautas legislativas: essas precisam encontrar um mínimo de respaldo na sociedade 

para encontrarem alguma efetividade. Dá-se assim um duplo movimento, no qual os atos 

parlamentares ocorrem em sintonia com a difusão de ideias liberais entre a sociedade por meio 

da ação da intelectualidade orgânica. 

          Um ano após a publicação do inquérito de Kay, veio à tona uma obra semelhante, mas 

dessa vez contando com um escopo mais amplo, ampliado para os operários de todo o Reino. 

Em A População Manufatureira da Inglaterra15, Peter Gaskell reiterou o quadro de extrema 

degradação traçado anteriormente, alertando para o fato de que aquela estava longe de ser uma 

realidade exclusiva de Manchester, mas aplicável à todas as regiões onde se manifestava o 

trabalho fabril, mesmo quando este se situava em zonas menos urbanizadas (ainda que no 

campo os trabalhadores conseguissem resguardar-se melhor dos efeitos mais nefastos). Sua 

maior preocupação era com a desagregação dentro das estruturas familiares que o sistema fabril 

vinha causando: com a introdução das fábricas modernas e sua competição desleal com a 

indústria doméstica, mulheres e crianças se viam obrigados a procurar emprego fora de casa.  

 A tragédia principal era o afastamento das mães de seu papel primordial como guardiãs 

da unidade e estabilidade do lar, induzindo à um círculo vicioso onde os filhos eram criados em 

meio à negligência e reproduziriam maus hábitos quando formassem suas próprias famílias. 

Mais uma vez, os caminhos sugeridos para a superação do impasse passam longe de uma 

avaliação crítica do sistema fabril e suas desigualdades. Gaskell enfatiza que a conciliação entre 

empregador e empregado é a única estratégia viável, alertando para o caráter irreversível da 

mecanização do trabalho e desqualificando sindicatos e qualquer outra abordagem por parte dos 

trabalhadores pautada em representações autônomas de seus interesses:  

                                                 
14 Perry Anderson classificou esse mesmo intervalo como uma espécie de fase heróica da classe média industrial inglesa, no 

qual esta assumiu por um breve período um papel independente na história inglesa, abandonando momentaneamente sua 

subserviência diante da nobreza. Conferir: ANDERSON, P. “Origins of the present crisis”. In: New Left Review, nº 23, p. 26-

53, janeiro-fevereiro de 1964, p. 31-32. 
15 GASKELL, P. The Manufacturing Population of England. Londres. Londres: Baldwin & Cradock, 1833. Disponível em: 

<https://archive.org/details/manufacturingpop00gaskuoft>. Acesso em: 8 de março de 2016. 
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          O mais importante benefício que os trabalhadores obteriam com a 

coalescência com seus empregadores, e concordando com algumas regras para 

sua regulação mútua, é que ambos iriam muito em breve achar o outro 

confiável, e estes sentimentos de hostilidade e amargura que agora existem 

entre eles, e que são alimentados por sindicatos – delegados – secretários – 

seriam agora levados embora. [...] A revolução moral que isso produziria iria 

ser uma base excelente para erguer uma superestrutura de arranjos sociais, que 

pode arrebatar os homens e suas famílias de sua atual degradação. Uma coisa 

é certa, que se eles não adotarem algum plano dessa natureza, eles perderão a 

oportunidade, e condenarão a si mesmos a uma vida de servidão para um 

mestre de ferro, à qual já estão mais do que ameaçados. Deixe-os lembrar de 

que o engenho a vapor, ainda que aplicado com os mesmos propósitos que o 

trabalho humano há tão poucos anos, executa tanto trabalho, em capacidade 

pura, quanto dois milhões e meio de seres humanos! [...] Esforçar-se para 

barrar esse progresso seria loucura: eles não podem recuar o fluxo de eventos 

– a era atual – seus esforços seriam igualmente impotentes e ruinosos. Eles 

podem, contudo, competir com ele em terreno mais igual se assim escolherem, 

e podem antecipar a aceleração de suas carreiras trabalhando firmemente, 

ordeiramente e sistematicamente16. 

 

          Outra vez, não há embasamento objetivo para a alegação de que a sujeição do operário 

aos termos impostos pelo sistema fabril há de se converter em vantagens para os primeiros, ou 

para a constatação de que a atuação sindical deva necessariamente conduzir ao infortúnio. A 

"revolução moral", como se refere à essa sujeição (ou, como prefere chamar, "conciliação"), 

induz à instauração de vantagens vagamente apresentadas, especialmente no que tange a como 

estas viriam a ser  implementadas. Observa-se ainda a alusão à máquina em sua dimensão extra-

econômica: símbolo de progresso irrefreável, como se impulsionada não por relações 

socialmente construídas, mas por alguma potência de natureza não histórica, a mecanização é 

referenciada na condição de ameaça velada ao trabalhador insubmisso, lembrando-o de que a 

tecnologia fatalmente há de esvaziar seu poder de barganha.  

 O desenvolvimento produtivo, mesmo em sua faceta mais tecnicista, referente à 

introdução do novo maquinário, não está desvinculado de projetos de poder, fato bem 

conhecido pelos advogados do projeto liberal-industrialista, que frequentemente buscaram 

mascarar o uso político da tecnologia ao revesti-la com os tons de neutralidade dos fenômenos 

impessoais. O mais inflamado militante da grande indústria, contudo, jamais disfarçou essa 

associação. Em seu manifesto em prol do sistema fabril, intitulado A Filosofia das 

Manufaturas17 (1835), o químico especialista na confecção e tingimento de tecidos, Andrew 

Ure, destoa mesmo entre seus pares liberais pela truculência com a qual expõe sua hostilidade 

                                                 
16 Idem, p. 324-325. 
17 URE, A. The Philosophy of manufactures: or, an exposition of the scientific, moral and commercial economy of the factory 

system of Great Britain. Londres: Charles Knight, 1835. Disponível em: 

<http://socserv2.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/ure/PhilosophyManufactures.pdf>. Acesso em: 15 de abril de 2017. 
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ao operariado, explicitamente colocando a máquina como uma arma para derrotar a resistência 

dos trabalhadores organizados: 

          Esse mecanismo é ao mesmo tempo muito mais simples e barato do que 

o anterior, e em breve será usado de modo generalizado para o algodão grosso. 

Ele proporciona um alerta instrutivo para trabalhadores para tomarem cuidado 

com greves, ao provar quão seguramente a ciência, ao chamado do capital, irá 

derrotar cada união injustificada que os trabalhadores podem formar18. 

           Ure está se referindo a novas tecnologias de fiação, atividade que exigia um grau elevado 

de qualificação por parte da mão de obra. Os grandes empregadores ambicionavam 

especialmente reduzir sua dependência em relação a esses trabalhadores, que dispunham de 

altos salários e maior poder de barganha do que os executores de tarefas mais simples. A 

introdução de maquinário que substituísse parcialmente as funções em que estes possuíam 

maior destreza era uma das formas de se atingir esse objetivo. Mas havia também o esforço de 

cooptação dessa "elite operária", no qual o pagamento de maior remuneração, aliado a um 

discurso difundido nos institutos mecânicos19 que incentivava trabalhadores a se especializarem 

na confecção, manutenção e operação das máquinas avançadas como forma de ascenderem na 

hierarquia do trabalho fabril.  

 Essa estratégia atingiu resultados eficientes, quando se constata que um dos motivos do 

desfalecimento do espírito mais radical por parte das associações sindicais, que se observa a 

partir da virada para a segunda metade do século XIX, foi justamente o distanciamento de 

identidade e interesse entre o setor mais qualificado do operariado e seus pares menos 

distintos20. A própria máquina, de certo modo, encarna as ambivalências da hegemonia 

grasciana, empregada tanto para a coerção quanto para o consenso.  

          Nada expressa mais claramente a sinergia entre o Parlamento liberal e os articuladores 

orgânicos do liberal-industrialismo fora do espaço político restrito do que a campanha pela 

reforma da Lei dos Pobres. Tendo funcionado desde sua instituição no começo do século XVII 

como um mecanismo de estabilidade social, ao obrigar que as paróquias oferecessem um 

amparo mínimo para os pobres locais afligidos pelo desemprego, subemprego e outros 

infortúnios como a viuvez, a orfandade e a enfermidade, a Lei dos Pobres angariava hostilidade 

                                                 
18 Idem, p. 40-41. 
19 Institutos mecânicos eram associações estabelecidas para prover instrução aos operários adultos, especialmente técnica. 

Discutiam-se questões da economia política e possibilidades relacionadas ao avanço tecnológico aplicado à produção. Conferir: 

BERG, Maxine. The Machinery Question and the Making of Political Economy, 1815-1848. [S.L]: Cambridge, 2008, p. 145-

161. Disponível em: <http://www.cambridge.org/br/ academic/subjects/history/british-history-after-1450/machinery-question-

and-making-political-economy-1815 1848?format=AR#contentsTabAnchor>. Acesso em: 14 de agosto de 2017. 
20 Conferir: FOSTER, J. Class Struggle and the Industrial Revolution. [S.L]: Metheun & Co, 2005, p. 197-203. Disponível em: 

<https://libcom.org/files/0416841007.pdf>. Acesso em: 17 de janeiro de 2017.  
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crescente desde o século XVIII, quando as somas tributadas para se aliviar os pobres começam 

a crescer de forma impressionante.  

 Não é possível entender a lógica desse sistema de socorro aos pobres, uma exclusividade 

inglesa em toda Europa até o século XIX, sem ter em vista a precocidade da consolidação do 

capitalismo agrário no país, que, ao privar o trabalhador rural do acesso direto à terra e tornar 

sua subsistência extremamente condicionada emprego assalariado, exigiu algum modelo de 

amparo para as levas de desempregados sazonais resultantes da variação da demanda por mão 

de obra nas fazendas ao longo do ano21. Isso passou a representar um subsídio indireto para a 

fidalguia de fazendeiros, que defendiam a manutenção da concessão de esmolas às custas de 

todos os contribuintes paroquianos por saberem que, com isso, não precisariam pagar aos seus 

empregados salários altos o suficiente para que estes subsistissem durante o ano inteiro.  

 Nas estações em que a demanda por trabalho na lavoura era menor, a Lei dos Pobres 

prestava algum socorro aos trabalhadores que não encontravam emprego, algo necessário para 

que estes não abandonassem a região em buscas de novas oportunidades. Os empregadores das 

atividades urbanas e comerciais, que não conviviam com essa mesma flutuação de demanda 

por trabalho se revoltavam contra esse sistema.  

          Apenas um ano após assumirem a maioria parlamentar, os liberais nomeiam uma 

comissão para inquirir sobre o funcionamento da Lei dos Pobres, e que medidas deveriam ser 

adotadas para conter os gastos. Formada em 1833, a comissão teve recursos humanos e 

financeiros limitados para a árdua tarefa de, em apenas alguns meses, visitar todas as partes do 

Reino para conduzir sua investigação. Na realidade, isso pouco importava. Redigido por dois 

comissários principais, o relatório final22, publicado em partes entre o fim de 1833 e 1834, foi 

composto a partir de ideias concebidas antes mesmo que os dados recolhidos fossem analisados. 

Os próprios redatores reconhecem que a fase investigativa havia sido apressada, e que condados 

inteiros não foram sequer visitados pela comissão. Com distorções grosseiras da realidade23, 

dando a entender que os abonos concedidos aos pobres eram distribuídos indiscriminadamente 

                                                 
21 Conferir: PATRIQUIN, L. Agrarian Capitalism and Poor Relief in England, 1500-1860. [S.L]: Palgrave, 2007, capítulo 3. 

Disponível em: < http://www.palgrave.com/us/book/9780230516939>. Acesso em: 25 de maio de 2016. 
22 ROYAL Commission into the operation of the Poor Laws. Poor Law Commissioners’ Report of 1834 – copy of the report 

made in 1834 by the commissioners for inquiring into the administration and practical operation of the Poor Laws. Londres: 

Darling & Son, 1906. Disponível em: <http://oll.libertyfund.org/simple.php?id=146>. Acesso em: 13 de setembro de 2014. 
23 É fato reconhecido pela historiografia que o argumento dos comissários de que a Lei dos Pobres deprimia a economia rural 

era equivocado. Os efeitos dos abonos sobre o mercado de trabalho foram exagerados em diversos pontos, sendo que o mais 

provável é que eles tenham contribuído para a recuperação da economia após as guerras contra a França. Conferir: BOYER, 

George R. An Economic History of the English Poor Law, 1750-1850. [S.L]: Cambridge University, 2006. Disponível em: 

<http://www.cambridge.org/br/academic/ subjects/history/british-history-after-1450/economic-history-english-poor-law-

17501850?format=AR#6BD7seM HxYFSr9h5.97>. Acesso em: 14 de agosto de 2017. 
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e permitiam que multidões vivessem no ócio, o relatório baseia-se no argumento 

frequentemente invocado desde o século XVIII, que alega que o efeito da assistência é 

unicamente o de minar o espírito de independência e ética de trabalho entre os populares. 

Evocando princípios de moralidade, a comissão recomenda que a Lei dos Pobres encerre a 

concessão da chamada ajuda extramuros (abonos e qualquer outra prestação de auxílio realizada 

fora de instituições concebidas para isso), passando a socorrer apenas os que aceitassem serem 

internados em casas de vigilância e trabalho conhecidas como workhouses. 

 A justificativa era que isso acabaria com o sistema injusto que subsidiava os fazendeiros, 

conteria os gastos e regeneraria o caráter dos pobres pois, como as condições de vida dentro 

das workhouses seriam propositalmente duras, envolvendo privação de liberdade, rotinas 

rigorosas e separação de parentes em alas distintas, apenas os mais miseráveis aceitariam se 

submeter a esses termos24. Aqueles que tivessem perspectivas menos piores optariam então 

pelos empregos que estivessem disponíveis, estabelecendo um fluxo de mão de obra das regiões 

mais empobrecidas para as mais dinâmicas economicamente, o que significaria o deslocamento 

de grande massa de trabalhadores do campo para as cidades industriais em crescimento. As 

sugestões da comissão foram usadas como base para reformar a Lei dos Pobres em 1834, 

instituindo o que passou a ser conhecido como Nova Lei dos Pobres. Essa virada representa a 

adoção de uma perspectiva de livre mercado no campo assistencialista, ao entender que o gasto 

"excessivo" violava o equilíbrio de mercado.  

 Na prática, logo percebeu-se que o choque de gestão liberal não poderia ser executado 

como o previsto: os abonos extramuros continuaram existindo, pois simplesmente eram o modo 

mais barato de se aliviar a pobreza gerada por ciclos de desemprego que, embora fosse 

desgostoso de admitir, eram inerentes ao modelo capitalista25. Ideologicamente, contudo, ela 

representou um avanço decisivo para o projeto do liberal-industrialismo, institucionalizando 

uma ideia construída e refinada ao longo de séculos que atribuía a miséria ao destempero do 

pobre, colocando o laissez-faire e a disciplina regeneradora do trabalho como cura para essa 

perversão.  

                                                 
24 ROYAL Commission into the operation of the Poor Laws. Poor Law Commissioners’ Report of 1834 – copy of the report 

made in 1834 by the commissioners for inquiring into the administration and practical operation of the Poor Laws. Londres: 

Darling & Son, 1906, p. 230-240. Disponível em: <http://oll.libertyfund.org/simple. php?id=146>. Acesso em: 13 de setembro 

de 2014. 
25 Conferir: GREEN, David. R. Pauper Capital: London and the Poor Law, 1790-1870. [S.L]: Ashgate, 2010, p. 194-196. 

Disponível em: <https://www.amazon.com/Pauper-Capital-London-Poor-1790-1870-ebook/dp/ 

B01FMKURGY/ref=mt_kindle?_encoding=UTF8&me=>. Acesso em: 14 de agosto de 2017. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

589 

 

 

          É difícil estimar quantos trabalhadores foram empurrados na direção do trabalho fabril 

graças a reforma da Lei dos Pobres. Mesmo que tenham havido mais continuidades do que o 

esperado pelos reformadores em relação às práticas assistencialistas, sem dúvida foi numeroso 

o número daqueles que ficaram desamparados. É possível, por meio desse evento, captar o 

sentido totalizante da lógica da industrialização. Para além de um ideal de produção rigidamente 

hierarquizada, organizada, eficiente, disciplinada, mecanizada, as expectativas estendiam-se 

necessariamente para além da fábrica. Os princípios que regiam o sistema fabril deveriam 

aplicar-se à sociedade como um todo, reordenando-a em seu favor.  As dimensões extra-

econômicas da Revolução Industrial ficam assim explicitadas pelas dimensões extra-fabris do 

sistema fabril, que se manifestam e ganham contornos de clareza programática conforme ganha 

corpo seu próprio conjunto de intelectuais orgânicos. Poucas vezes esse anseio foi tão 

claramente expressado quanto por William Taylor, jornalista irlandês que, ao redigir um 

inquérito no qual se propunha a analisar e definir com precisão o que começava a se definir 

como "sistema fabril", publicado e 1844, lamentou o fato de que os industrialistas não 

possuíssem a coesão necessária para responder eficientemente às difamações contra a fábrica: 

          A resposta para isso já foi dada: os empregadores nunca se organizaram 

como um corpo, nunca agiram juntos, e nunca olharam para si como formando 

uma classe ou ordem. Por mais irritados que si sintam individualmente, eles 

não tem meios de protestar coletivamente, eles não tem influência na 

Legislatura, e nem meios disponíveis de fazer um apelo aos seus 

compatriotas26. 

 

          A passagem destaca capta o papel histórico da intelectualidade orgânica: identificar uma 

classe em formação, delinear seus contornos, aspirações, posicionamento e projetar seus 

programas. A Revolução Industrial, que marca a ascensão política da burguesia liberal-

industrialista na Inglaterra, deve ser entendida portanto como momento de incubação e 

florescimento dessa camada, sem a qual o industrialismo não poderia ter se confirmado como 

uma potência hegemônica. Com a transição para a sociedade industrializada e a mudança das 

relações sociais que ela envolve, a atuação desse tipo de intelectual é indispensável para que os 

novos grupos emergentes desenvolvam e desempenhem suas agendas. Entender essa dinâmica 

é o caminho necessário para se desviar de armadilha de entender os processos históricos que 

conduziram à nossa contemporaneidade capitalista como uma sucessão fortuita de 

acontecimentos, e não como de fato devem ser compreendidos: como projetos impostos por 

                                                 
26 TAYLOR, W. C. Factories and the Factory System. Londres: Palmer & Clayton, 1844, p. 50. Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books/about/Factories_and_the_Factory_System.html?id=dXs4AAAAMAAJ&redir_esc=y>. 

Acesso em: 15 de abril de 2017. 
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meio de articulações e lutas no qual as figuras humanas, com suas subjetividades e interesses, 

atuam ativamente na edificação das estruturas que, posteriormente, são naturalizadas conforme 

esses mesmos projetos atingem graus elevados de força hegemônica. Cabe aos desfavorecidos 

por essas conjunturas se mobilizarem para denunciar o partidarismo dessa ordem estabelecida.  
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A CRISE DO SISTEMA ESCRAVOCRATA E O TRÁFICO INTERNO 

EM JUIZ DE FORA PRINCIPAL MUNICÍPIO CAFEICULTOR DA 

MATA MINEIRA NO DECÊNIO DE 18701 

 

Dayana de Oliveira da Silva* 

 
INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se propõe a averiguar e compreender os mecanismos e as estratégias 

usadas para adquirir mão de obra cativa através do tráfico interno no principal município 

cafeicultor da Zona da Mata mineira, juiz de Fora no decênio de 1870. Tem como principal 

objetivo compreender quais foram as alternativas e como ocorreu esse comércio na região. Para 

atingir nosso propósito nessa pesquisa, utilizaremos primeiramente a bibliografia disponível e 

posteriormente será analisado o periódico O Pharol como subsídio complementar do trabalho. 

A presente comunicação é parte de uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal 

de Juiz de Fora em conjunto com o programa de pós-graduação em História (PPGHIS). Embora 

esse trabalho apresente considerações preliminares, as reflexões levantadas juntamente com a 

análise do periódico que circulou na cidade durante a década de 1870 ajudarão a entender o 

cotidiano juiz-forano dos senhores e escravos no final do século XIX. 

 

DEFINIÇÃO E BALANÇO HISTORIOGRÁFICO SOBRE  

O TRÁFICO INTERNO DE ESCRAVOS 

 O século XIX trouxe consigo profundas transformações, tanto em aspectos econômicos 

e políticos quanto na esfera social. Desde 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz2, o tráfico 

escarvo foi abolido, mais isso não significou que os traficantes parassem de contrabandear 

almas para o país. Os africanos trazidos para o Brasil eram oriundos de regiões de etnias 

diversas. Essa diversidade étnica fazia parte do interesse dos senhores, tendo em vista a 

dificuldade da língua, dos hábitos e religião, esses se constituíam em fatores que dificultavam 

                                                 
1 Esse trabalho é parte do projeto de mestrado em andamento vinculado ao programa de pós-graduação em História 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) intitulado “Donde vem? Onde vai? Quem sabe o rumo se é tão 

grande o espaço”?  Acerca do tráfico interno de escravos em Juiz de Fora 1870-1880. 

* Mestranda em História na Universidade Federal de Juiz de Fora. 
2 A Lei Eusébio de Queiróz ocorreu em 1850 e proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Ela foi aprovada depois 

de pressões do governo da Grã- Bretanha para abolir o comércio de escravos. O nome da lei faz referência ao seu 

criador, o então ministro da justiça e senador do Brasil Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara. 
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possíveis revoltas. Entre os principais fornecedores de escravos para os portugueses na costa 

africana estão: as Ilhas do Cabo Verde, Níger e a Ilha de São Tomé na região do Congo, Angola 

e Luanda3.  

Esse novo contexto obrigou os senhores brasileiros a buscarem novas alternativas para 

a reposição de braços, sendo esses principalmente para a lavoura cafeeira em expansão no 

território brasileiro. Assim sendo, o tráfico interno se mostrou a solução imediata ao problema.  

 Na década de 1970, autores como, Jacob Gorender, Robert Conrad, Robert Slenes, 

Emília Viotti4, demostram a importância do tráfico no Brasil, contribuindo de forma 

significativa para o entendimento da questão. No entanto, novas problemáticas envolvendo a 

escravidão e o tráfico tem despertado interesse dos historiadores.  

 Apesar de haver uma vasta historiografia sobre a escravidão, os estudos recentes vêm 

sendo muito úteis, principalmente pela investigação minuciosa das fontes primárias, 

evidenciando aspectos que antes eram tratados em caráter mais geral. 

 Desde 1850, com a extinção do tráfico africano, a propriedade cativa que antes era 

amplamente disseminada e adquirida via comércio principalmente nos portos, sofre um 

impactode grandes proporções. A rearticulação demográfica será expressiva e mudará o 

contexto nacional. Esse novo cenário será marcado pela alta dos preços dos cativos, juntamente 

com a concentração de mão de obra escrava pelos grandes senhores das províncias cafeeiras5. 

 No Brasil, os escravos africanos chegavam para substituir a mão de obra dos negros da 

terra6. Apesar dos altos custos no investimento dessa mercadoria, a comercialização de seres 

humanos foi muito rentável e fazia que compensasse os riscos, multiplicando os lucros desse 

“infame comércio”. Uma vez instalados no território brasileiro, os negros eram vistos como 

“coisa”, passiva de negociações7.  

                                                 
3SOUZA, Marina de Mello. África e Brasil Africano. Editora Ática, 2008. 
4CONRAD, R. E. Os últimos anos da escravatura no Brasil, 1850-1888. 2ªed.Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1978. COSTA, E. V. Da senzala à colônia. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. SLENES, R.W. The demography 

and economics of brasilian slavery: 1850- 1888. Tese (doutorado em História). Stanford University, Stanford, 

1976. GORENDER, J. O escravismo colonial. 4. ed.rev.e ampliada. São Paulo: Ática, 1985. 
5KLEIN, Herbert.  S. Novas Interpretações do tráfico de escravos do Atlântico. R. História, São Paulo, 1989. 
6Junto com a colonização portuguesa veio à necessidade de exploração, nesse sentido, inicialmente os portugueses 

passaram a aproveitar a mão de obra indígena, porém, o trabalho forçado, as doenças e a Igreja inviabilizaram essa 

escravidão.  Sendo assim, buscou-se implantar o escravo africano no lugar do índio, uma vez que a igreja não 

considerava que o negro tivesse alma, e por eles serem mais resistentes a doenças e as longas jornadas de trabalho. 

Ver também: PORTELA, Bruna Marina. Gentio da terra, Gentio da Guiné: a transição da mão de obra escrava e 

administrada indígena para a escravidão africana (Capitania de São Paulo, 1697-1780)- Curitiba, 2014. 
7CASTRO, Hebe. M. M. Laços de família e direitos no final da escravidão: In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de. 

História da Vida Privada no Brasil: Império. 7ª reimpressão. São Paulo; Companhia das Letras. 2004. 
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 O tráfico interno ficou mais aparente quando as províncias do Norte do Brasil 

começaram a enviar mão de obra maciça para outras regiões, principalmente o Centro-Sul do 

país, devido à expansão da lavoura cafeeira8. Essas transferências intensificaram uma nova fase 

no Brasil monárquico. Transferências praticadas por diferentes províncias são denominadas 

como interprovincial, já as transferências praticadas dentro dos limites da mesma província são 

chamadas de intraprovinciais9. 

 Com relação à historiografia clássica, Celso Furtado10 demonstra que havia excesso mão 

de obra escrava nas lavouras nordestinas, essa situação gerou problemas para os senhores do 

Norte do país. A solução imediata para a questão foi o tráfico interprovincial para as regiões do 

Sul em expansão das lavouras cafeeiras, onde o tráfico interno se intensificou desde 1850. 

Regiões decadentes como o Maranhão na época perderam parcelas relevantes de trabalhadores 

escravos para o Sul. 

 Emilia Viotti da Costa11 demonstra que o tráfico interprovincial e intraprovincial 

permitiu deslocamentos de grandes contingentes escravos dos setores rurais menos produtivos, 

para as zonas produtoras de café, com isso, a Zona da Mata mineira se beneficiou desse tipo de 

comércio para abastecer suas lavouras cafeeiras. Para além desse fator, a autora ressalta que a 

província mineira possuía um “mercado interno de mão de obra” o que auxiliou a dinamização 

do tráfico12. 

Em estudo sobre a província de São Paulo, Ana Rosa Cloclet destaca que a partir de 

1850, o tráfico interno causou grande impacto, porém foi entre os anos de 1870-1880 que os 

desdobramentos desse comércio atingiram seu ápice. O tráfico interprovincial foi observado 

pela autora principalmente na grande lavoura cafeeira em expansão no centro-sul 13. 

Richard Graham salienta que o tráfico de escravos interprovincial se tornou mais 

significativo e intenso nos anos de 1870, segundo o autor isso ocorreu quando os preços 

                                                 
8FLAUSINO. Camila Carolina.Negócios da Escravidão: Tráfico Interno de escravos em Mariana, 1850-

1886.Dissertação de mestrado defendida na UFJF. Juiz de Fora, 2006. 
9FAUSINO, 2006, p. 64 
10FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 12ª. Ed, São Paulo. Cia ed. Nacional, 1974. 
11COSTA, Emília Viotti. Da senzala à colônia. 3ª ed. São Paulo: Editora da Unesp, 1998. 
12COSTA, 1998, p. 95. 
13SILVA. Ana Rosa Cloclet. Tráfico interprovincial de escravos e seus desdobramentos na concentração da 

população na província de São Paulo: séculos XIX). In: VIII Encontro de Estudos Populacionais. Anais da ABEP. 

Brasília. v. 1, 1992. 
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internacionais do açúcar e do algodão caíram substancialmente, enquanto o valor do café 

disparou no mercado externo14. 

Diversas pesquisas sobre o tráfico Atlântico e também nacional foram e estão sendo 

realizadas no Brasil.  Ao analisar o tráfico interno de escravos em Desterro, Rafael Scheffer15 

parte das investigações sobre o comerciante Victorino Menezes, a partir desse traficante o autor 

faz uma pesquisa minuciosa sobre as transações que ocorreram nessa localidade. Em seus 

estudos Scheffer constatou que o comércio de seres humanos nessa região esteve ligado 

diretamente à transações nacionais. As negociações ocorriam de forma constante 

principalmente no Sudeste do Brasil. Scheffer identifica a década de 1870 como sendo o ápice 

dessas transações envolvendo cativos. 

No que se refere especialmente ao tráfico interno de escravos para o abastecimento da 

província de Minas Gerais, temos o trabalho de Camila Flausino. A historiadora mostra em 

estudo sobre Mariana entre os anos de 1850 e 1886, como esse comércio foi significativo16. 

Flausino salienta que a prática do tráfico interno se intensificou quando as províncias do Norte 

decadentes e com reserva de trabalhadores escravizados começam a envia-los para o Sudeste, 

principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais17 regiões que passaram a ter um 

grande percentual de escravos. Como enfatiza Flausino, esse novo contexto fez prolongar o 

regime escravista no Brasil18. 

Até esse momento, foi apresentada uma visão de caráter mais geral sobre os estudos 

acerca do tráfico interno. A partir desse momento será exposta a bibliografia existente sobre o 

tema na localidade que compõe o objeto de estudo desta pesquisa. E é através dessa bibliografia 

sobre o comércio de cativos, que nossa proposta faz diálogo.  

 

JUIZ DE FORA: ORGIGENS E O TRÁFICO INTERNO DE ESCRAVOS 

 Juiz de Fora está situada a leste de Minas Gerais, na parte da Zona da Mata Sul. Suas 

origens estão diretamente ligadas à região mineradora e a construção do Caminho Novo. 

Aproximadamente em meados do século XVIII, quando a economia mineradora entra em crise, 

                                                 
14GRAHAM, Richard. Nos tumbeiros mais uma vez? O comércio interprovincial de escravos no Brasil. Afro- 

Ásia, num.27, 2002. Universidade Federal da Bahia. Pp.121-160. 
15SCHEFFER, Rafael da Cunha. Tráfico interprovincial e comerciantes de escravos em Desterro, 1849-1888. 

Dissertação de mestrado. UFSC. Florianópolis, 2006. 
16FLAUSINO 2006, p.69. 
17SILVA. Ana Rosa Cloclet, p. 342-343. 
18FLAUSINO 2006, p. 63. 
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os indivíduos que trabalhavam e habitavam essas regiões saíram em busca de novas 

oportunidades de sobrevivência19. 

 A princípio, as pessoas que se deslocaram dos centros auríferos, começaram a 

desenvolver atividades agrícolas dentro da própria província. Esse novo contexto é percebido 

principalmente por relatos deixados pelos diversos viajantes que percorreram a Província de 

Minas Gerais e também a Zona da Mata mineira entre os séculos XVIII e XIX. 

A incursão nessas zonas, durante o período de colonização portuguesa, conhecidas por 

Sertões do Lesteou Áreas Proibidas devido aos perigos de assaltos e de ataques de tribos 

indígenas deu origem ao Caminho Novo, caminho esse que ligava a Borda do Campo (atual 

Barbacena)na província de Minas Gerais a Corte no Rio de Janeiro. A estrada do Caminho 

Novo foi realizada pelo bandeirante Garcia Rodrigues Paes, em 1701. Aos poucos essas regiões 

foram sendo povoadas e consequentemente deixando de ser “proibidas”, pois começou de 

forma gradativa a formar paróquias, vilas e arraias20.  

 A existência desse povoado as margens do Rio Paraibuna vem de um relato muito 

antigo deixado por Antonil, datado de 171121. Segundo o viajante, a Zona da Mata mineira 

possuía um número considerável de roças e ranchos que produziam alimentos como (milho, 

feijão, queijo), vendidos ou trocados aos tropeiros que transitavam por essa região22. 

Aos poucos esse contexto foi mudando. Na porção Sul da Zona da Mata mineira na 

margem esquerda do rio Paraibuna e do Caminho Novo, ficava a fazenda do Juiz de Fora e se 

localizava o arraial de Santo Antônio do Parahybuna. Saint-Hilaire nos relata que no início do 

século XIX, o arraial estava em formação, apresentando poucas construções para os viajantes 

se abastecerem. Mais logo essa conjuntura mudou, o fluxo migratório aumentoude forma 

significativa com a vindade famílias de grande influência, principalmente advindas da Borda 

do Campo(Barbacena) povoariam Juiz de Fora23. 

                                                 
19GUIMARÃES, Elione Silva. Violência entre parceiros de cativeiro: Juíza de Fora, segunda metade do século 

XIX. Dissertação de mestrado. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2001. 
20BATISTA, Caio da Silva. Cotidiano e escravidão urbana na Paroquia de Santo Antônio do Juiz de Fora (MG), 

1850-188: Funalfa, 2015. 
21OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. Negócios de famílias: mercado, terra e poder na formação da cafeicultura mineira 

1780-1870. (Tese de Doutorado).  Niterói, IFHC/UFF, 1999.  
22SOUZA, Sônia. Uma incursão na Zona Proibida, Juiz de Fora: UFJF/ ICHL, 1995, (mimeografado). 
23VITORETTO, Bruno Novelino. Do Parahybuna a Zona da Mata: terra e trabalho no processo de incorporação 

produtiva do café mineiro (1830-1870). Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora. 2012 (Dissertação de 

mestrado em História). 
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Em 1831 o então arraial de Santo Antônio do Parahybuna somava um total de 1.336 

almas, 546 livres e 790 escravos24. Em 1853 quando o munícipio foi elevado à categoria de 

vila, a população somava 22.070 habitantes, sendo que 9.033 eram indivíduos livres e 13.037 

escravos, de acordo com Eduardo Oliveira25. Em 1856 a vila foi elevada a cidade com o nome 

de Cidade do Paraibuna e mais tarde, Juiz de Fora em 1865. 

A partir desses dados percebemos que em pouco tempo houve um acréscimo na 

população da então vila de Santa Antônio do Parahybuna, e o dado mais significativo refere-se 

à quantidade de cativos. O capital acumulado, a princípio na produção de alimentos gerou 

recursos que foram posteriormente aplicados nas lavouras cafeeiras em expansão de 1850- 1870 

e a região passou a concentrar a maior população cativa de Minas, um total de 26%26.  

A historiografia local mostra que durante o século XIX, a Zona da Mata mineira era 

extremamente dinâmica, e destacava-se pela produção de café destinada ao mercado externo. 

Em Juiz de Fora entre 1855-56 o município respondia pela maior produção da rubiácea na Mata 

mineira. A expansão do café em Juiz de Fora ocorreu no período de 1850 a 1870. Esse 

desenvolvimento esteve ligado ao período de crise do sistema escravocrata, no entanto, 

percebemos o apego por esse trabalho servil até as vésperas da Lei Áurea em 188827 na região.  

Minas Gerais foi durante o século XIX considerada a província com maior percentual 

de trabalhadores escravos do Brasil. Estes por sua vez, foram responsáveis por gerar riquezas 

aos seus senhores. A mão de obra cativa foi predominante na produção de café para exportação 

em Juiz de Fora. De acordo com dados de Rômulo Andrade, “temos em média, portanto, 100 

escravos por unidade de produção com 236 alqueires e 237.714 pés de café” 28. 

A proibição do tráfico transatlântico em 1850 promoveu mudanças na obtenção de 

braços escravos para lavoura. Houve a partir da proibição uma intensificação de transferências 

via tráfico interno. Esse novo contexto obrigou os grandes fazendeiros a reporem mão de obra 

de regiões decadentes, onde percebeu-se a predominância de cativos crioulos, “migrantes 

forçados do tráfico interno”29. Esses por sua vez, desenraizados, portando experiências diversas 

do cativeiro, passaram a sofrer as pressões do sistema escravista.  

                                                 
24OLIVEIRA, Luis Eduardo de. Os trabalhadores e a cidade: a formação do proletariado de Juiz de Fora e suas 

lutas por direitos (1877-1920). Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
25OLIVEIRA, 2010, p. 48 
26SOUZA. Idem. p,4 a 7. 
27Sobre as leis abolicionistas e o fim da escravidão no país, ver: CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade, 1990.  
28 ANDRADE, Rômulo. Escravidão e cafeicultura em Minas Gerais: o caso da Zona da Mata. In: Revista Brasileira 

de História. São Paulo: ANPUH- Editora Marco Zero, SCT-CNPQ, FINEP- v.11, n.22, mar-ago, p. 93-129, 1991. 
29GUIMARÃES, 2001, p.53. 
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 A tensão entre senhores e cativos, o medo da separação familiar, levou os escravos a 

uma nova realidade, essa perpassada pela incerteza, ou seja, o medo daquilo que não podia ser 

previsto, inclusive porque elesconstituíam-se em indivíduos que ficavam fora das instâncias 

geradoras de poder. Nesse sentido, assim como destaca Jacques Revel sobre o principal 

personagem de A Herança Imaterial30, a incerteza definia-se em um “jogo de escalas” entre o 

micro e o macro31.  

A expansão cafeeira ocorrida em Juiz de Fora na segunda parte dos oitocentos fez a 

cidade assumir a posição de pólo cultural e comercial na região O censo de 1872 mostrou que 

na Província de Minas Gerais, levando em consideração só Juiz de Fora o principal produtor de 

café, concentrava uma população escrava de 14.368, sendo que havia predominância de cativos 

do sexo masculino. Esses dados demonstram que Juiz de Fora ficou atrás somente de 

Leopoldina que somava 15.253 cativos nessa data.  Porém, foram deixadas de ser computados, 

assim como nos alerta Andrade·, os dados referenteà Simão Pereira, uma das mais prósperas 

freguesias de Juiz de Fora32. 

Tem por base a década de 1870, até as vésperas da abolição da escravatura, o comércio 

de almas foi muito intenso. Transferências inter, intraprovinciais e intermunicipais deslocaram 

um grande contingente de cativos para Juiz de Fora. Ao analisar as procurações do Cartório de 

Sarandy, Elione Guimarães demonstra que em um total de 194 procurações registradas entre 

1875 e 1878 setenta e sete corresponde a compra e venda de escravos33. Essas informações 

reforçam a afirmação acima, a década de 1870 apesar de esta inserida em um novo contexto do 

Império brasileiro, a escravidão em Juiz de Fora estava a todo “vapor”. 

Optou-se por pesquisar a década de 1870 por compreender um período bastante 

expressivo nas transformações urbanas no município, e por apresentar um crescimento 

ascendente na produção café34 durante o período proposto para essa pesquisa. O capital 

acumulado na produção cafeeira vai possibilitar diversos investimentos manufatureiros e 

comerciais na região35. As ferrovias vão desempenhar um papel considerável, além da União 

                                                 
30REVEL, Jacques. A história ao rés-do-chão. In: Giovanni Levi. A Herança Imaterial. Trajetória de um exorcista 

no Piemonte do século XVII. Civilização Brasileira 2000, p.7-36 
31REVEL, Jacques. Jogos de escala. A experiência da microanálise: tradução Dora Rocha. – Rio de Janeiro: Editora 

Fundação Getúlio Vargas, 1998.  
32GUIMARÃES. 2001, p.54-55. 
33GUIMARÃES. Elione Silva. Aspectos cotidianos da escravidão em Juiz de Fora/ Elione Silva Guimarães, 

Valéria Alves Guimarães. – Juiz de Fora: Funalfa, 2001.  
34Nesse sentido, ver: PIRES, Anderson. Capital agrário, investimento e crise na cafeicultura de Juiz de Fora, 1993. 
35ALMICO, Rita de Cassia da Silva. “Fortunas em Movimento: Um estudo sobre as transformações na riqueza 

pessoal em Juiz de Fora / 1870-1914”. Dissertação de mestrado. Campinas. 2001 
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Indústria, a Estrada de Ferro Leopoldina, inaugurada em 1874, e a ferrovia D.Pedro II, de 1875 

vão integrar a região ao Rio de Janeiro36. 

Quanto ao contexto nacional, o gabinete preparava através do Visconde do Rio Branco 

e pelo gabinete Moderador uma das leis mais importantes da década, a Lei do Ventre Livre37 de 

28 de setembro de 1871. A “experiência histórica de 1871” ajudou a delinear os rumos da nação. 

Sidney Chalhoub38 mostrou através da análise das obras de Machado de Assis que durante esse 

período existiu nuances entre a escravidão e a liberdade, um dos aspectos que a promulgação 

da lei trouxe foi à contraditória matrícula dos escravos. A matrícula deveria ser realizada em 

todos os cativos até setembro daquele ano, caso contrário, os escravos que não fossem 

matriculados seriam considerados livres. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Procuramos nessa comunicação apresentar nossa pesquisa de mestrado, essa que se 

encontra em fase inicial de desenvolvimento e faz diálogo com a historiografia sobre o tráfico 

interno em contexto geral e também em esfera local.  

 Foi possível notar que o tráfico interno de escravos em âmbito geral se intensificou em 

1850. A proibição do comércio transatlântico não parou o contrabando, as negociações locais 

foram à saída encontrada em meio à crise de mão de obra, principalmente para os grandes 

fazendeiros do Sudeste que compravam força de trabalho de regiões açucareiras decadentes. 

 A consolidação da cafeicultura em Juiz de Fora ocorreu depois da proibição do tráfico 

internacional, e durante toda a segunda parte do século XIX, a cidade contou com o elemento 

servil para diversas atividades. Levando em conta que a cidade de Juiz de Fora progrediu e se 

modernizou na década de 1870, as atividades que os mancípios desempenhavam foram muito 

importantes, e essas na maior parte não exigia especialização. 

 A reposição de braços escravos deu-se por meio do tráfico interprovincial e 

intraprovincial. O recenseamento geral de 1872 mostrou que a cidade de Juiz de Fora nesse 

                                                 
36MACHADO, Cláudio Heleno. Tráfico interno de escravos estabelecidos na direção de um município da região 

cafeeira de Minas Gerais: Juiz de Fora, na Zona da Mata (segunda metade do século XIX). Monografia do Curso 

de especialização em História do Brasil. Juiz de Fora, MG, Universidade Federal de Juiz de Fora, 1998. 
37A Lei do Ventre Livre, promulgada em 28 de setembro de 1871, estipulava que todos os filhos de mulheres 

escravas que nascessem no Império após essa data seriam considerados livres. Nesse sentido, ver: CONRAD, 

Robert E. Os últimos anos da escravatura no Brasil 1850/1888. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987; 

CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990; COSTA, Emília Viotti. Da senzala à colônia. 3ª ed. São Paulo: Editora da Unesp, 

1998; 
38CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: Historiador/São Paulo: Companhia das Letras, 2003.  
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período possuía a segunda maior população escrava da província de Minas Gerais, sendo 

relevante destacar que desse total de cativos, houve a predominância de homens em relação a 

mulheres, isso se explica, pois logo que comprados, esses escravos em sua maioria eram 

alocados nas plantações.  

 Podemos perceber através dessas considerações preliminares que as vésperas da data 

oficial da abolição da escravatura em 1888, em um contexto nacional conflituoso, com leis 

contra a escravidão sendo implantadas, os senhores juiz-foranos constituídos por indivíduos de 

caráter agrário que justificavam a utilização do trabalho escravo, ese mantiveram firmes até o 

último instante.  

O periódico O Pharol que circulou na cidade vai ajudar a compreender a escravidão 

urbana no município de Juiz de Fora, uma vez, que esse instrumento como fonte histórica 

permite reconstruir dimensões sobre a população cativa. Por tanto, esses são os elementos que 

compõem nossa pesquisa, as análises das fontes ajudaram em breve a obtermos uma visão mais 

genuína sobre o período monárquico no município de Juiz de Fora tendo em vista sua 

importância no cenário nacional. 
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DO ACONTECIMENTO HISTÓRICO À INDÚSTRIA CULTURAL: A 

CRISE DOS REFÉNS AMERICANOS NO IRÃ EM 1979 

 

Eduardo Artur dos Santos Ramos de Freitas* 

 

INTRODUÇÃO 

Há exatos cinco anos, Michelle Obama, a ex-primeira dama dos Estados Unidos da 

América, anunciava em vídeo, a partir da Casa Branca, a estatueta mais requisitada e prestigiosa 

da Academy Awards para Argo, em evidente reconhecimento de sua produção para a indústria 

cinematográfica. O filme fora contemplado por inúmeras nomeações e indicações, estreando 

um circuito de vitórias em diversas categorias respeitáveis do cenário do cinema norte-

americano, como o Prêmio Globo de Ouro de melhor direção e melhor filme dramático, Critic’s 

Choice Awards de melhor filme, prêmio de melhor filme do Sindicato de Produtores da 

América, dentre outras premiações de roteiros adaptados, melhor montagem e melhor elenco.  

A escolha de Michelle Obama para o anúncio do Oscar muito tem a ver com questões 

políticas internacionais e gerou críticas e questionamentos severos na imprensa iraniana1. 

Portanto, se considerarmos a presença de uma primeira dama na entrega do Oscar, muito se tem 

a dizer que o filme em questão faz parte de um processo político e de reconstrução histórico-

ideológica, deixando evidente o quanto as obras cinematográficas não são indissociáveis da 

política e da história.  

Entretanto, este fato é apenas um dos elementos constituintes que iremos analisar, 

debruçando-se sobre a cinematografia aqui apresentada. O nosso escopo é a produção 

audiovisual Argo, a produção norte-americana de 2012 dirigida, produzida e estrelada por Ben 

Affleck reconstitui o resgate de reféns americanos do Irã em 1979. A invasão da embaixada 

americana significou o descontentamento dos cidadãos iranianos para com o asilo político dado 

pelos Estados Unidos ao xá deposto, Mohammad Reza Pahvali, por processos de manifestações 

e protestos históricos que culminaram na Revolução Iraniana, ocorrida em 1979. Pouco antes 

da invasão, seis funcionários americanos escaparam do local, pela porta dos fundos, e se 

                                                 
*Graduando em História pela UFRJ 
1 Ver “Vitória de Argo no Oscar anunciada por Michelle Obama gera críticas no Irã”. [online] Opera Mundi. São 

Paulo, 25/02/2013. Disponível na internet via 

<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/geral/27400/vitoria+de+argo+no+oscar+anunciada+por+michelle+oba

ma+gera+criticas+no+ira.shtml>. Acesso em: 01/05/2017 
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refugiaram na residência do embaixador canadense, Ken Taylor, onde viveram sob segredo 

absoluto até a chegada do agente da CIA, Tony Mendez. A arrancada do filme dá-se justamente 

na condução da operação de resgate denominada Argo. Tony Mendez utiliza como fachada um 

projeto cinematográfico, onde procura cenários desérticos para as filmagens de um suposto 

filme de ficção científica hollywoodiano. O agente, já infiltrado no Irã, instrui aos refugiados 

suas novas identidades, que passam a assumir cidadania canadense e são dados como 

integrantes da equipe cinematográfica do falso filme, com o intuito de passarem despercebidos 

pelas autoridades iranianas. 

Como produto a se vender e imagem a se construir nas costumeiras telas de cinema, cabe 

destrincharmos a linguagem fílmica, pautada na tradição orientalista, visto em Said, e em como 

se exibe a tensão tênue de adaptação dos assuntos geopolíticos e questões do alto escalão 

diplomático ao público comum, onde assistem como forma de entretenimento no conforto de 

sua poltrona. Por tratar-se de acontecimentos históricos assimilados para a indústria cultural, é 

inevitável que nossos estudos se estendem ao campo político. Todavia, nos é necessário 

percorrer a dissuasão política e o posicionamento dos Estados Unidos frente à Revolução 

Iraniana de 1979, e ainda, o atual cenário diplomático entre Irã e Estados Unidos. 

Investigar e abordar, criticamente, os recursos técnicos cinematográficos – sons, jogo de 

câmeras, fotografia, planos, reconstituição de personagens – que retratam o Irã e seus cidadãos, 

bem como elucidar as bases de tal representação, embasadas pelo orientalismo e sua perspectiva 

ocidental. Para isso, confere não somente analisar seus efeitos na crítica internacional, 

principalmente na mídia iraniana, mas como esforço de pesquisa, estudar a adaptação de um 

processo histórico para a exibição dos cinemas, na linguagem cinematográfica, como a omissão 

de alguns fatos e o acentuamento de outros. Pois segundo Napolitano  

é menos importante saber se tal ou qual filme foi fiel aos diálogos, à 

caracterização física dos personagens ou a reprodução de costumes e 

vestimentas de um determinado século. O mais importante é entender o 

porquê das adaptações, omissões, falsificações que são apresentadas num 

filme.2  

 

Assim, pretendo analisar como este produto se estende como venda de uma imagem e 

discurso orientalista, na circulação de um público leigo, a História pela linguagem 

cinematográfica e consequentemente pela indústria cultural, seus recuos, percursos, avanços e 

narrativas audiovisuais em proveito de uma construção de representação e autorrepresentação 

                                                 
2 NAPOLITANO, Marcos. A História depois do papel. In: PINSKY, Carla. (org). Fontes Históricas. São Paulo: 

Contexto, 2008, p. 237 
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e de um discurso cultural hegemônico. Doravante, nos importa não desmitificar o repertório das 

representações dos eventos implodidos no Irã, mas recortá-lo em diálogo com a História e o 

Cinema. 

 

UM RESGATE HISTÓRICO HOLLYWOODIANO, LTDA 

O filme Argo difere-se das demais cinematografias de narrativas folclóricas e 

mirabolantes, de agentes secretos e espionagens espalhafatosas – predominantes no período da 

Guerra Fria –, e dos filmes exóticos de outrora que associavam o Oriente a dança do ventre, dos 

tapetes mágicos voadores ou dos encantadores que hipnotizam serpentes dentro de seus cestos. 

Distribuído pelos estúdios Warner, e com estreia no Brasil em 26 de setembro de 2012, o longa 

metragem norte-americano teve na direção Ben Affleck e produção de George Clooney. Seu 

roteiro confere a uma reconstrução histórica do resgate de seis reféns norte-americanos, 

refugiados na casa de um embaixador canadense, após a invasão da embaixada americana em 

1979. 

O primeiro momento que temos da obra norte-americana, e de grande importância para a 

relação entre o espectador, é o aviso de ser uma obra fundamentada em fatos reais. Com isso, 

sua pretensão é desvelada e propõe trazer ao espectador um resgate histórico não só decisivo 

da diplomacia do século XX, como marcante no cenário das eleições presidenciais de 1980 dos 

Estados Unidos. Essa afirmação inicial que nos é apresentada, traz uma áurea de seriedade e 

autoridade, induzindo a quem assiste ser uma reconstrução histórica verídica e fidedigna aos 

acontecimentos. Esse tom de credibilidade cativa o público a enxergar a obra com outros olhos. 

Entretanto, é possível um filme reconstituir o passado em seu mais stricto sensu ou mensurá-lo 

em seu poder ilustrativo? 

Napolitano destaca que os filmes devem ser percebidos por “impressões estéticas de fatos 

sociais objetivos que lhe são exteriores”3 e investigados dentro de um conjunto de subjetividade 

e objetividade. O mesmo autor diz que, como qualquer outro tipo de documento histórico, as 

fontes audiovisuais detêm uma “tensão entre evidência e representação”. Noutros termos, 

interpretamos Argo como componente de um processo parcial e carregado de intencionalidade 

de diversas variáveis. Argo possui finalidade de reconstituição do passado com implicações 

viradas para o presente. Essa afirmação deve ser acurada de acordo com o ponto referencial de 

seu acionamento. Sabemos que o filme é de produção hollywoodiana e consequentemente, por 

                                                 
3 Ibidem, p. 236 
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meio de alterações e edições de planos, é passível de subversões de fatos autênticos. Não cabe 

aqui aprofundarmos na questão da reconstrução histórica fidedigna, mas olharmos o filme 

norte-americano como contribuinte de construção de imagens representativas da Revolução 

Iraniana de 1979. 

Atentemos então ao resgate histórico, no qual o filme propõe em trazer; a crise dos reféns 

do Irã em 1979. O episódio é entendido dentro de um processo revolucionário vitorioso que 

culminou na deposição do Xá Mohammad Rezah Pahlavi. Por muitas décadas, o Irã viveu sob 

regime monárquico repressor apoiado por principais potências ocidentais. Desde o século XIX, 

a região fora palco de intermináveis lutas e influências do imperialismo britânico e russo, que 

visavam concessões econômicas e controle dos campos petrolíferos, em ambiciosos lucros aos 

mercados estrangeiros.4  

A dinastia Pahlavi (1925-1979), proclamada por Reza Khan e logo adotando o título de 

Xá, não esgueirou-se rumo à independência iraniana frente às delegações estrangeiras. Pelo 

contrário, a fragilidade da soberania iraniana ainda é vista em casos como a invasão do Irã pelo 

exército britânico e russo na Segunda Guerra Mundial5, o que levou o primeiro monarca 

Pahlavi, Reza Xá, a abdicar-se do trono em favor do seu filho Mohammad Rezah Pahlavi e 

exilar-se na Ilha Maurício em 1941.6 

Segundo Meihy, o recém empossado Xá, Rezah Pahlavi entregou pertinentes assuntos do 

governo, como a economia e estratégias militares, nas mãos de conselheiros nortes-americanos. 

Forças de repressão eram treinadas por combatentes da Mossad. Para termos ampla percepção 

do quadro, Coggiola nos mostra que os interesses ocidentais no país vigoravam até nas 

nomeações dos primeiros-ministros e transformavam o novo Xá em uma marionete dos países 

ocidentais. O Irã era, até então, tido como referência no Oriente Médio, por seu projeto nacional 

que tangenciava a um desenvolvimento laicizante e flertava com paradigmas ocidentais. 

Ao passo que Mohammed Reza Pahlavi levava uma vida opulenta e de excessos, em 

grande estilo boêmio e luxuoso, contrastando com a real situação de pobreza do povo, a 

Inglaterra e os Estados Unidos aproveitavam da produção e exploração do petróleo iraniano. 

                                                 
4 COGGIOLA, Osvaldo. A Revolução Iraniana. São Paulo: Edunesp, 2008. p. 27-29 
5 Temendo que a simpatia do Xá ao nazifascismo transformasse o país iraniano, até então neutro, em aliado da 

Alemanha Nazista e consequentemente, definhasse a força soviética no front oriental, os Aliados decidiram não 

colocar em risco o seu principal fornecedor de petróleo. O Irã era visto como “necessário para os envolvidos na 

guerra” e representava o atalho mais rápido para cercar os alemães, estes que eram uma ameaça aos campos 

petrolíferos soviéticos adjacentes à fronteira iraniana. Para mais discussões sobre ver MEIHY, Murilo. As mil e 

uma noite mal dormidas. São Paulo: Usina das Letras, 2011. 
6 Ibidem, p. 8 
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Nesse cenário, suscitaram-se constantes descontentamentos e mobilizações contra o regime 

iraniano que permaneceram e se intensificaram até a derrocada do regime em 1978. Vozes se 

levantavam contra episódios repressores e contra as medidas ocidentalizantes anti-islâmicas 

implementadas por Reza Pahlavi, em 1962, através da chamada “Revolução Branca”7. Em meio 

às objeções do regime e seu estado de inconsciência frente às condições e realidade de 

desigualdade iraniana, o discurso do aiatolá Khomeini se destacava e ganhava sentido para os 

milhões de fiéis islâmicos.  

No decorrer dos anos de 1978 e 1979, o Irã testemunhou um impetuoso desenvolvimento 

revolucionário ramificado de massas, contendo uma mobilização interna de diversas camadas 

da sociedade. Movimentos da classe operária, comitês khomeninistas, liberais, a força burguesa 

financeira e comercial, os fedayyin marxistas, os mujaheeden islamo-marxistas, competiam e 

se chocavam a fim de direcionar um novo projeto de nação para o Irã. O líder religioso 

Khomeini mostrou-se capaz de compreender e guiar a situação caótica vivida no país, 

fomentando uma tendência, já assistida, da “aproximação entre comunidade religiosa e 

comunidade política”8.  

A Revolução Iraniana de 1979 deu-se de uma coesão social estruturada sob o âmbito 

religioso xiita duodécimo. Assim, o ano de 1979, instaurou a revolução aclamada pela 

militância islâmica revolucionária, ocasionando a fuga imediata do Xá para os Estados Unidos. 

O asilo dado pelos Estados Unidos ao Xá desencadeou revoltas que exigiam o retorno do 

mesmo ao Irã para que ele pudesse ser julgado sob a legislação islâmica. 

A partir de então, diante a esse recente contexto conturbado, as cenas iniciais do filme, 

sob estética do realismo, retratam as ruas do país tomadas pelo cenário conflituoso e da 

efervescente revolução islâmica. Dispostos em hordas, sem qualquer individualidade, os 

muçulmanos vociferam enraivecidos em coro uníssono, contra a embaixada americana, 

chegando a queimar bandeiras dos Estados Unidos. Devido a ausência de legenda, os gritos 

iranianos permanecem intraduzíveis para o espectador, produzindo um efeito de distanciamento 

                                                 
7 A Revolução Branca foi um programa, composta por uma série de medidas reformistas implementadas pelo Xá. 

Segundo Meihy (2011) esse pacote de medidas é entendido, sobretudo, pela “expressão direta do projeto de nação 

que Reza Pahlavi almejava construir no Irã”. Os seus termos, objetivavam inserir o Irã próximo das potências 

ocidentais, por meio da implementação de um modelo de nação moderna e do desenvolvimento capitalista. Ou 

seja, “modernizar o país aos moldes ocidentais” tendo por sua base o liberalismo e pilares seculares, como a 

laicidade. A possibilidade de seu exercício deu-se graças aos Estados Unidos. Contudo, a proposta da Revolução 

Branca não detinha nenhuma transformação social e econômica significativa para a penúria do povo iraniano, 

senão a consolidação máxima da monarquia sobre o país e violações de leis islâmicas (religião essa predominante 

na sociedade iraniana) Para mais discussões ver Ibidem. 
8 Ibidem, p. 76. 
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e estranhamento a estes indivíduos. Inicialmente, a única linguagem que conhecemos deles é 

por sua violência. E sem que nenhum conhecimento quanto a dinamicidade interna 

revolucionária – que fora composta de diversos setores da sociedade, como vimos 

anteriormente – seja entregue ao espectador, os manifestantes são retratados como uma 

aglomeração una, um bloco monolítico.  

 
Figura 1: Militante iraniano queima a bandeira americana. (Fonte: Argo) 

 

 

 
Figura 2: A ebulição iraniana chega à embaixada americana (Fonte: Argo, 2012) 

 

 Verifica-se aqui, dois ambientes distintos no jogo de cenas iniciais do filme. O primeiro, 

tratada pela multidão violenta e o segundo pelo interior da embaixada americana. Reside uma 

configuração de um contraste, onde do lado de fora temos a ameaçadora massa muçulmana, 

que quebra um suposto equilíbrio, desordenando o ambiente cotidiano da embaixada. O 

desespero dos americanos, é evidenciado e refletido em suas expressões faciais, que veem os 

muçulmanos através das janelas, com seus ódios desenfreados. Antes que caiam nas mãos dos 
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invasores ensandecidos, em ritmo acelerado, e visivelmente aflitos, os funcionários da 

embaixada se apressam em apagar, de todos os modos, documentos e informações de caráter 

sigiloso. Um grupo de seis funcionários norte-americanos, Mark e Cora Lijek, Henry Lee 

Schatz, Joe e Kathy Stafford, e Robert Anders, decidem fugir, antes da embaixada ser 

completamente ocupada, para a casa do embaixador canadense Ken Taylor, enquanto o restante 

dos funcionários, são mantidos como reféns. 

Para dar um toque de dramaticidade a mais nesse imbróglio, recursos técnicos como um 

som melódico de piano são conferidos às cenas da captura dos demais funcionários que ficaram 

na embaixada. Em nível significativo, o cinema possui seus truques e convenções que geram 

diferentes conotações, se relacionando com a trama, e atuam como linguagem e decodificação. 

Turner destaca que quando analisamos a filmagem de um objeto, há de ter a preocupação em 

vê-lo não somente por sua forma ou conceito, mas levar em consideração “o modo em que está 

sendo representado”, dado pelo ângulo da câmera, o uso da iluminação para realçar certos 

elementos no quadro, a tonalidade ou o processamento da cor9. A função desses recursos é 

chamada por Turner de significação, a elaboração da significância pela semiótica. O som, é um 

desses recursos básicos empregados na cinematografia e utilizado em momentos cruciais em 

Argo. A aplicação do som nesse tipo de cena transporta para o espectador seu valor emocional: 

indefesos e assustados cidadãos americanos capturados por muçulmanos radicais. Desse modo, 

a música cinematográfica pode suscitar sensações físicas ao fazer o espectador se arrepiar, 

denotando uma identificação “não com com os personagens do filme, mas com suas 

emoções”10. Esse registro técnico de imagens e sons decorre do que Napolitano chamou de 

“efeito de realidade”11.  

Essa narrativa cinematográfica, do cerco à embaixada americana até sua invasão, é feita 

em torno de onze minutos e por ela, já nos é montado a construção do antagonismo entre norte-

americanos e iranianos e sua polarização redutiva de ‘Islã versus Ocidente’. O enredo geral 

comprime em cenas de embates, de dois grupos dados por opostos complementares, num lado 

                                                 
9 TURNER, Graeme. Cinema como prática social. São Paulo, Lummus, 1998, p. 53 
10 FRITH, S. Hearing secret harmonies, em C. MacCabe (ed.) High Theory/Low culture: Analysing Popular 

Television and Film, Manchester: Manchester University Press, 1986. p. 68-9 apud TURNER, Graeme. Cinema 

como prática social. São Paulo, Lummus, 1998. p. 65 
11 “A primeira visão - “objetivista” - decorre do “efeito de realidade”que o registro técnico de imagens e sons 

denota para o espectador ou ouvinte. Com efeito, todas as imagens e sons obtidos pelo registro técnico do real 

criam um “efeito de realidade” imediato sobre o observador, efeito esse - já notado por Roland Barthes, semiólogo 

francês, no se trabalho clássico sobre fotografia -produzido pela impressão de uma adesão imediata do referente 

(a “realidade fotografada”) à representação (o registro fotográfico em si). Para uma maior discussão sobre ver 

TURNER, Graeme, op cit. 
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existe o “nós”, os americanos bonzinhos racionais e “eles”, os alucinados islâmicos ineptos. 

Assim, Argo faz jus em limitar o encontro de percepções e culturas diferentes, fundamentadas 

no preceito orientalista – em constituir pelo esforço humano a identificação do outro.  

O filme compete bem determinados aspectos generalizantes que partem do próprio 

diálogo dos personagens como afirmações gerais. Posto que, não há individualidade ou 

aparentes características particulares dos muçulmanos, onde em grande parte das cenas os são 

apresentados em grandes números. Poucos são os personagens iranianos e quando são 

apresentados no filme, eles colocam-se em posição antagônica ao protagonista Tony Mendez. 

É o caso por exemplo, do guarda que interroga os funcionários nas últimas cenas, suspeitando 

da real identidade deles. O efeito surtido da exclusão de valores pessoais e da individualidade, 

condiciona a redução do árabe ou do islâmico em simples “atitudes” e “ações”12.  

Quando Tony Mendez (Ben Affleck) procura John Chambers (John Goodman), premiado 

maquiador de filmes hollywoodianos, para ajudar na produção de seu falso filme e planejar a 

exfiltração dos reféns em Teerã, construindo a nova identidade dos reféns, Chambers responde 

“Se você vai fazer isso, tem que se empenhar. Os khomeini-maníacos são loucos”. Em outra 

cena, é perceptível a hostilidade entre as culturas em termos qualitativo. Lester Siegel (Alan 

Arkin), personagem encarregado de tornar-se o produtor do falso filme. ao avaliar a situação e 

o planejamento da operação, diz “Temos seis pessoas escondidas numa cidade de quatro 

milhões que passam o dia cantando Morte aos Estados Unidos”. Dessa maneira, é figurado aos 

iranianos uma discriminação negativa, pela sua ira extrema, quase que natural, contra os 

Estados Unidos.  

Na mesma tomada de cena, o mesmo personagem finca essa percepção do ódio iraniano 

aos americanos, um dos sentimentos mais primitivos e instintivos, quando alega que o país do 

Oriente Médio “quer o sangue da CIA nos cereais matinais”13. Novamente, o povo iraniano é 

generalizado e abarcado pela totalidade, sem que haja nenhum apontamento de particularidades 

ou controversas. Não há complexificação e entendimento de indivíduo dos muçulmanos.  

No filme, não nos é apresentado nenhuma autoridade iraniana que conduzisse e planejasse 

libertação dos reféns americanos. A menção de Abolhassan Bani-Sadr, presidente iraniano no 

                                                 
12 SAID, Edward. Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 

2016. p. 388 
13 Todos os referidos diálogos podem ser encontrados em ARGO. Direção: Ben Affleck. Produção: Grant 

Heslov, Ben Affleck e George Clooney. Estados Unidos: Estúdios GK Films e Smokehouse Pictures; 

Distribuição Warner Brothers, 2012. BLU-RAY E DVD (120 min.), whitescreen, color. 
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período da crise dos reféns, é irrisória e passa despercebida. Bani-Sadr, criticou a imprecisão 

histórica de Argo e sua mensagem pró CIA à custa do povo iraniano14. Segundo o próprio, o 

filme tende a ter uma atmosfera que fornece ao espectador, uma impressão de que o Irã apoiava 

a ocupação da embaixada e nada fizera para resolvê-la. Contudo, não só houve um esforço das 

autoridades iranianas para que houvesse entendimento, como também setores se opuseram 

contra a situação. O então Ministro das Relações Exteriores, Ebrahim Yazdi, interpretou a 

invasão da embaixada como um golpe de Israel e CIA contra o governo iraniano15.  

Para começar, a ocupação da embaixada norte-americana por militantes, nos primeiros 

dias, não foi considerada a priori como tomada de reféns de seus funcionários. Entretanto, o 

decorrer desse processo desempenhou contornos críticos na política externa e interna de ambos 

os países envolvidos, tomando novas consequências nas eleições presidenciais norte-

americanas de 198016. Em sua campanha eleitoral, Bani-Sadr se opôs abertamente contra a 

tomada de reféns, a classificando como “ilegal, desumana e ilegítima”. O ex-presidente lembra 

que 96% dos votos nas eleições presidenciais foram entregues aos candidatos que colocaram 

contra a ocupação. Esses resultados mostram o inverso do regime iraniano e de sua sociedade 

civil retratadas no filme, em linguagem totalizante e homogeneizadora.  

Nas cenas finais que desenham o desfecho do filme, Tony Mendez se encontra no 

aeroporto enfrentando inspeções minuciosas dos postos de controle junto aos funcionários 

norte-americanos, prontos para fugirem para os Estados Unidos. O ritmo das cenas que se 

seguem são tomados pelo embalo de uma trilha sonora, projetando suspense e excitação da 

dúvida de serem pegos, a cada checagem, pelos guardas da revolução. O inesperado acontece 

no setor de embarque, o último posto de controle, e o grupo é conduzido a uma sala de 

interrogação.  

                                                 
14 “Abolhassan Bani-Sadr, the first president of the Islamic Republic of Iran after the 1979 revolution, says that 

by falsifying, misrepresenting, and taking critical facts out of context, the Academy-Award winning film 'Argo' 

delivers a pro-CIA message at the cost of the Iranian people and history.” Disponível em: 

<https://www.csmonitor.com/layout/set/print/Commentary/Global-Viewpoint/2013/0305/Argo-helps-Iran-s-

dictatorship-harms-democracy>. Acesso em: 27/06/2017 
15 BANI-SADR, ‘Argo’ helps Iran’s dictatorship, harms democracy. [online] Global Viewpoint. Paris, 5/03/2013. 

Disponível na internet via <https://www.csmonitor.com/Commentary/Global-Viewpoint/2013/0305/Argo-helps-

Iran-s-dictatorship-harms-democracy>. Acesso em: 27/06/2017 
16 “Ayatollah Khomeini and Ronald Reagan had organized a clandestine negotiation, later known as the “October 

Surprise,” which prevented the attempts by myself and then-US President Jimmy Carter to free the hostages before 

the 1980 US presidential election took place. The fact that they were not released tipped the results of the election 

in favor of Reagan.” Sobre isso ver BANI-SADR, ‘Argo’ helps Iran’s dictatorship, harms democracy. [online] 

Global Viewpoint. Paris, 5/03/2013. Disponível na internet via <https://www.csmonitor.com/Commentary/Global-

Viewpoint/2013/0305/Argo-helps-Iran-s-dictatorship-harms-democracy>. Acesso em: 27/06/2017 

https://www.csmonitor.com/tags/topic/Ronald+Reagan
https://www.csmonitor.com/tags/topic/Jimmy+Carter
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Durante as cenas seguintes, vemos a guarda revolucionária, de jeito tempestuoso, 

indagando e questionando os funcionários quanto a procedência da produção do filme. 

Convencidos, após uma série de checagem, os muçulmanos são dados como inaptos a uma certa 

racionalização, por serem sujeitos a admirarem, tal como uma criança ao olhar um novo 

brinquedo, o desenho de aliens e robôs que ilustram cenas do falso filme – dadas como presente 

por um dos americanos com o intuito de distraí-los e persuadi-los.  

 
Figura 3: Inertes, a guarda iraniana se distrai (Fonte: Argo, 2012) 

 

Os guardas certificam a veracidade da história montada e deixam o grupo seguir para o 

avião. Reside aqui um jogo de cenas contrapostas, onde enquanto os americanos se aprontam 

para embarcar, do outro lado temos militantes iranianos descobrindo a verdadeira identidade 

dos fugitivos restantes da embaixada. Arma-se uma atmosfera de caçada e correria, digno de 

um desfecho fugitivo fantástico hollywoodiano, entre iranianos e americanos, implicando na 

hostilidade extrema entre “nós” e “eles”. Triunfalmente, a fuga se dá por bem sucedida. E nos 

resta olharmos para os iranianos, através da janela do avião, junto com Tony Mendez, respirar 

aliviados de não termos sido pegos pelos bandidos muçulmanos e estarmos fora do território 

bárbaro-iraniano.  
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Figura 4: Tony Mendez avista a perseguição (Fonte: Argo, 2012) 

 

 

 

CONCLUSÕES 

As estruturações cênicas descritas aqui traduzem a dualística e o “choque cultural” de dois 

extremos, dados pelo Ocidente em detrimento ao Islã. O filme Argo, insere-se dentro desse 

quadro, pós Guerra Fria, concebido por Samuel Huntington (1996) em sua obra Choque de 

Civilizações17, como uma nova ordem política mundial. Sob este pensamento beligerante, já 

manifestado pelo próprio título da obra em questão, o autor transforma categorias como 

“identidades” e “civilizações” em  

entidades estanques e fechadas, destituídas das múltiplas correntes e 

contracorrentes que animam a história humana e que, ao longo dos séculos, 

tornaram possível que essa história não apenas contenha guerras de religião 

e conquista imperial, mas que também seja feita de intercâmbios, 

fertilizações cruzadas e partilhas18 

 

De regra, essa perspectiva nos traz uma premissa reducionista, “rótulos não 

esclarecedores”, e generalizações culturais que desconsideram uma gama complexa e 

ramificada de pluralismo de cada civilização. O longa metragem hollywoodiano é uma das 

derivações fundamentadas na tese do “choque de civilizações”, reforçando o caráter de um 

Ocidente defensivo em seus valores contra muçulmanos e árabes. A emergência da análise 

explicativa de Huntington suscitou termos em moda martelados pela mídia e por discursos 

políticos – guerra ao terror, cruzada, Eixo do Mal – relacionados a hostilidade com o outro e na 

                                                 
17 HUNTINGTON, Samuel P. O Choque de Civilizações e a Recomposição da Ordem Mundial, Objetiva, 1996. 
18 SAID, Edward. “Análise: O choque de ignorâncias”. [online] Jornal Folha de S. Paulo. Outubro de 2001. 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u31639.shtml> 
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simplificação narrativa do herói contra os bandidos, fomentando discursos e empreendimentos 

marcados pelo ódio e pelo rechaço cultural. 

A Revolução Iraniana de 1979 colocou o país persa como símbolo de inspiração e 

resistência, significou grandes alterações no cenário diplomático e econômico não somente para 

com os Estados Unidos, como também a regimes sunitas da região do Oriente Médio, vindo a 

culminar na guerra com o Iraque em 1980. De maneira que, as mudanças políticas advindas da 

revolução são sentidas até hoje no Oriente e pautam a agenda internacional e o papel do Irã na 

região.  

As críticas de agências iranianas quanto a produção cinematográfica em questão, revelam 

atritos e conflitos remanescentes entre essas duas nações e o quanto o cinema compõe certa 

dimensão política, consistindo em mais uma peça no jogo internacional. Como vimos, o cinema 

exerce determinadas estratégias, compondo em sua forma um conjunto propagandístico-

ideológico de poder, estando interligado profundamente a seu contexto histórico e de interesses 

de Estado. A partir desse princípio, objetivou-se compreender a construção da imagem, 

embasada pelo consumo do grande público. 

O diálogo do filme em tempos presente evidencia mais um recorte canônico de 

contraponto do Ocidente e Oriente. Esse estudo propôs dedicar-se a questão do orientalismo, 

visto em Said, e suas decodificações representativas de um Irã bárbaro em contraste com os 

valores heróicos americanos. Argo, deve ser entendido como referência de um decurso histórico 

e por um esforço, sob ponto de vista ocidental, de construir uma representação cultural que se 

expande para além do mero circuito de entretenimento e é participante de campanhas 

geopolíticas. Assim, as relações internacionais não devem ficar circunscritas a abordagens de 

instituições governamentais, conselhos internacionais, blocos econômicos, vetos, sanções, 

tratados e demais providências dos Estados. Enfim, a análise da estrutura do filme, não se 

reserva a entender apenas a linguagem cinematográfica, como também resgata o passado e traz 

questões pertinentes ao presente, possibilitando um maior compreendimento dos elementos e 

conflitos históricos contemporâneos. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO ESTADO 

NOVO 

 
Enio Viterbo Martins1 

 

INTRODUÇÃO 

A Era Vargas, apesar de na seara trabalhista ser lembrado como um importante agente na 

construção de um arcabouço jurídico de proteção aos direitos trabalhistas, foi responsável por 

inúmeras violações aos direitos humanos e fundamentais tanto antes quando depois da 

decretação do Estado Novo. 

Através de sua polícia política, a Delegacia Especial de Segurança Política e Social 

DESPS, o Estado Novo prendeu, perseguiu, torturou e assassinou opositores civis e militares, 

sendo os maiores exemplos de tal autoritarismo: a prisão de Luís Carlos Prestes e do infame 

caso da tortura do alemão Harry Berger, defendidosem diferentes ocasiões pelo advogado 

Sobral Pinto(que chegou inclusive a citar leis de proteção aos animais para defender Harry 

Berger, devido à intensa tortura que lhe acometia). 

A questão é que não houve uma justiça transicional que buscasse responsabilizar e 

prender os agentes estatais que cometeram tais atrocidades contra os direitos humanos, ao que 

este presente estudo credita ser devido a uma falta de vontade política da elite política que 

emergiu após a derrocada da era varguista. 

A metodologia utilizada para o estudo leva em consideração a doutrina internacional 

sobre justiça de transição e a analise, além da uma breve consideração história a respeito do fim 

do Estado Novo para que sejapossível analisar como a dita “transição pactuada” foi possível e 

brevemente analisar o motivo de não ter ocorrido responsabilização penal dos agentes estado 

novistas que perpetuaram crimes contra os direitos humanos. 

 

JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

A necessidade da justiça de transição vem da necessidade de uma resposta legal 

sistemática às violações de direitos humanos cometidas pelas mais diversas ditaduras e regimes 

autoritários em várias partes do mundo ao longo da história 

                                                 
1 Mestrando em História do Brasil na Universidade Salgado de Oliveira. 
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Necessário dizer que não se trata de uma forma de justiça em si mesma, mas sim uma 

forma de justiça adaptada as sociedades no período pós-regime ditatorial quando o regime de 

governo democrático é instaurado e encontra-se com na necessidade  de punir os agentes 

violadores de direitos humanos estatais, reparar as vítimas de tais delitos e legitimar, 

juridicamente e institucionalmente, a democracia recém-formada. 

Ruti Teitel conceitua objetivamente a justiça de transição da seguinte maneira:“pode ser 

definidacomo uma concepção de justiça associada a períodos de mudança politica, 

caracterizada por respostas legais para confrontar os abusos dos regimes repressivos 

anteriores”2(tradução nossa). 

Existe, no entanto, uma corrente minoritária que atribui uma crítica no próprio âmago da 

discussão conceitual, que se refere a que se a democracia já está instaurada no período pós-

ditadura não há de se falar em transição alguma e as próprias práticas de justiça de transição 

nada mais seriam do que formas “ordinárias” de justiça e não teriam qualquer arcabouço teórico 

próprio e distinto, o que tornaria prejudicado o próprio conceito de justiça de transição3. 

As medidas de reconciliação nacional são diversas entre os países que percorreram o 

caminho de uma ditadura: os governantes democráticos podem optar dentre ações penais para 

prender os agentes estatais envolvidos em violações de direitos humanos, comissões da verdade, 

programas de reparação as vítimas, justiça de gênero, reforma do sistema de segurança, 

efetivação do direito à memória, além de outras medidas de integração, reconciliação e 

reparação da sociedade pelo período autoritário sofrido. 

Apesar de existirem vozes4que afirmam que podemos encontrar traços da justiça de 

transição que retornam até ao período da Revolução Francesa, geralmente se atribui a origem 

da atual forma da justiça de transição no período pós-segunda guerra mundial, através 

principalmente dos tribunais internacionais de Nuremberg e Tóquio, que julgaram quatro 

modalidades de acusações, conforme Arnaldo Vieira Sousa:“1 – Conspiração e atos deliberados 

                                                 
2TEITEL, Ruti. Transitional Justice Geanology. Harvard Human Rights Journal, v.16,Cambridge, 69-94.2003. 

Disponível em: http://www.nyls.edu/faculty/wp-content/uploads/sites/148/2013/09/Harvard-Human-Rights-

Journal.pdf. Acesso em: 15 de Abril de 2017, p.893. 
3
 WINTER, Stephen. Towards a Unified Theory of Transitional Justice. The International Journal Of Transitional 

Justice, Volume 7 (2), p. 224-244. 2013. p.225. 
4
STEINBERG, Ronen. Transitional Justice in the Age of the French Revolution. International Journal of 

Transitional Justice. 2013 
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de agressão; 2 – Crimes contra a paz; 3 – Crimes de Guerra; e 4 – Crimes contra a 

Humanidade.”5. 

Assim sendo, o conceito de justiça de transição é plenamente aplicável ao período pós 

Estado Novo varguista, pois o regime autoritário/ditatorial de Vargas encerrou-se em 1945 

quando, após ser deposto por um golpe liderado pela cúpula militar, começa o regime 

democrático com o governo do General Eurico Gaspar Dutra.Salientando por fim que 

justamente neste período pós-guerraque despontava na comunidade internacional a necessidade 

de responsabilização dos crimes nazistas, fascistas italianos e japoneses. 

 

FORMAS DE TRANSIÇÃO 

Atualmente a doutrina atesta a existência de dois tipos de transição interna cada qual com 

sua própria peculiaridade e características históricas: A transição pactuada e a transição por 

ruptura6. 

Para a qualificação do tipo transitório deve ser analisado o contexto histórico de cada país 

e sua realidade pós-período ditatorial,além de quem foi o responsável principal pela transição 

efetuada. 

A transição dita “pactuada”ocorre quando a elite dominante do período ditatorial conduz 

ela própria a transição para a democracia, isso lhe dá liberdade para manter-se na administração 

pública enquanto as novas instituições vão sendo formadas, podendo assim participar de forma 

ativa no novo governo democrático sucessor. 

Isso geralmente ocorre em países que não contam com oposições fortes ou organizadas 

no período ditatorial e pós-ditatorial, o que acaba deixando um vácuo de poder para que durante 

o declínio do governo ditatorial o próprio sistema vigente se reinvente e passe a orquestrar a 

forma de sucessãodo governo autoritário, geralmente militar, para o governo civil. 

Como prossegue Antonio Costa Pinto: 

O tipo de transição democrática é o indicador mais operativo para uma 

explicação da forma da justiça de transição num processo de 

democratização, em particular nos seus aspectos punitivos. O controle 

das elites sobre a determinação do tempo de transição e a grande 

continuidade de elites politicas ao longo do processo de transição levam 

                                                 
5 SOUZA VIEIRA, Arnaldo. Nuremberg e os crimes contra a humanidade. In: SOUSA JUNIOR, J. G. (Org.) ; 

SILVA FILHO, J. C. M. (Org.); PAIXAO, C. (Org.); FONSECA, L. G. D. (Org.); RAMPIN, T. T. D. (Org.) . O 

Direito Achado na Rua: introdução crítica à justiça de transição na América Latina. 1. ed. Brasília. 2015, p.173. 
6COSTA PINTO, Antonio. PALOMANES MARTINHO, Francisco Carlos(Org). O passado que não passa: a 

sombra das ditaduras na Europa do sul e na América Latina. Rio de Janeiro, 2013. 
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transições “por transação”, ou transições “contínuas”, a evitar, em geral, 

a punição ou o saneamento das elites autoritárias.7 

 

Deste modo, na transição “pactuada” fica prejudicada a qualidade dos políticos 

profissionais,tendo em vista que estes, quando advém do antigo regime repressivo, podem 

continuar com valores autoritários e apresentar baixos níveis de lealdade com a democracia. 

Assim, a continuidade das elites políticas anteriores no controle das novas instituições 

democráticas pode gerar uma falta de confiança da população nas elites,considerando que estas 

são identificadas com o regime anterior. 

Já na transição dita “(transição) de ruptura” a oposição no país que sofre de um governo 

ditatorial consegue sozinha realizar a transição para o governo democrático eliminando em 

grande parte a influencia da elite politica ditatorial no novo governo.  

Assim como na transição pactuada, esse tipo de processo transitório depende do nível 

organizacional da oposição no país durante o período ditatorial e imediato pós-ditatorial, porém 

também do nível de inovação e tempo de duração da ditadura que se quer superar. 

Caso a antiga ditadura tenha sido inovadora em seus aspectos organizacionais e tenha tido 

um nível prolongado de tempo de vida, é mais difícil para a oposição, mesmo que esta se 

encontre forte, eliminar a elite politica anterior,considerando que esta acaba monopolizando o 

conhecimento técnico da administração pública. 

Exemplo de transição por ruptura são as revoluções, onde geralmente não existe qualquer 

tipo de diálogo com o regime anterior, podendo ocorrer até mesmo sua eliminação física. 

De maneira geral, quando a transição é feita pela via pactuada, existe uma maior 

tolerância na punição sobre os agentes estatais da ditadura anterior, pois grande parte da 

administração publica ainda se encontra lotada de funcionários do antigo regime 

que,dependendo do posto que ocupem, acabam exercendo forte influencia sobre as práticas da 

justiça de transição em seu país, como por exemplo foi a constante crítica aos juízes espanhóis 

que após a era franquista permaneceram no judiciário e frequentemente encerravam quaisquer 

tipo de ações judiciais para punição dos agentes violadores de direitos humanos da época 

franquista. 

Todavia, na transição de ruptura a oposição ao antigo regime se reveste de força inovadora 

e apoio popular para a buscada responsabilização dos agentes estatais violadores de direitos 

humanos envolvidos em práticas criminosas. 

 

                                                 
7 Ibdem, p.24. 
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CRIMES DO ESTADO NOVO 

A ORGANIZAÇÃO E ANTECEDENTES DA POLÍCIA POLÍTICA DA DITADURA 

Para compreensão da repressão da polícia política do governo Vargas, faz-se inicialmente 

necessário um breve entendimento administrativo sobre como tal polícia era de fato organizada 

e chefiada, para também compreender-se os precedentes e objetivos da polícia política 

varguista. 

Antes da Era Vargas os seguintes dispositivos legais regulamentavam a atuação da polícia 

política do Distrito Federal: Decreto nº 3.610 de 14 de abril de 1900; Decreto nº 6.440 de 30 de 

março de 1907;Decreto nº14.079 de 25 de fevereiro de 1920 (vale notar que neste decreto 

primeira vez é criada uma seção interna de polícia política para exclusivamente monitorar a 

“Ordem Social e Segurança Pública”8); e por fim, antes de adentrarmos no período da Era 

Vargas temos o Decreto 15.848 de 20 de novembro de 1922. 

Durante o período varguista o Decreto nº 22.332 de 10 de janeiro de 1933 cria 

especificamente um órgão encarregado da polícia política: a Delegacia Especial de Segurança 

Política e Social (DESP). Esse órgão foi formado dentro da Polícia Civil do Distrito Federal, 

porém respondia diretamente ao chefe de polícia civil do Distrito Federal. 

Inicialmente a polícia era chefiada por Batista Luzardo que exonerou-se do cargo em 

1932 e aproximadamente um ano depois, já em 1933, ela começa a ser liderada por Filinto 

Müller. 

Subordinado ao Sr. Filinto Müller, estavam a Delegacia de Ordem Política, chefiada pelo 

Sr. Serafim Braga, e a Delegacia de Ordem Social, chefiada pelo Sr. Emílio Romano. 

Em seguida, o Decreto-Lei nº 6378, de 28 de março de 1944: Transforma a Polícia Civil 

do Distrito Federal em Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP), com atribuições 

nacionais e locais. 

E finalmente, com o Decreto nº 17.905, 27 de fevereiro de 1945 temos o último decreto 

que regulamentava a administração da Polícia no Distrito Federal durante o governo Vargas, 

este decreto aprovava o Regimento do DFSP. Tal Decreto define os crimes contra segurança 

política como “os praticados contra a estrutura e a segurança do Estado”. 

 

                                                 
8 Conforme o art. 5º inciso III: “A Secção de Ordem Social e Segurança Publica tem a seu cargo velar pela 

existencia politica e segurança interna da Republica, attender por todos os meios preventivos á manutenção da 

ordem garantir o livre exercicio dos direitos individuaes, nomeadamente a liberdade de trabalho, desenvolver a 

maxima vigilancia contra quaesquer manisfestações ou modalidades do anarchismo violento e agir com solicitude 

para os fins da media de expulsão de estrangeiros perigosos”(sic). 
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A REPRESSÃO ANTERIOR AO ESTADO NOVO 

Nesse tópico analisaremos como a repressão política e as violações aos direitos 

fundamentais no Brasil de maneira sistemática tiveram início no governo Vargas ainda em 

período anterior ao Estado Novo e foram acentuadas após o advento deste regime autoritário 

sul-americano. 

A apresentação das violações aos direitos humanos da polícia do regime varguista é 

imprescindível para que se possa auferir responsabilização aos agentes estatais perpetuadores 

de tais crimes e se tais crimes tratavam-se de uma política de Estado. 

Todavia não creditamos a Vargas a criação deste aparato repressor político, sendo tal 

instituição anterior a seu início de governo. Conforme o art. 5º inciso III do Decreto nº 14.079 

de 25 de fevereiro de 1920,já existia um órgão direcionado a segurança política do regime 

vigente, e ainda como preconiza Thiago da Silva Pacheco: 

A construção deste aparelho antecede a ascensão de Getúlio Vargas ao 

poder em 1930. A primeira tentativa de estruturar um sistema de 

inteligência capaz de municiar o governo com informações precisas 

acerca do andamento da atividade subversiva e de segurança nacional 

ocorre durante o governo de Washington Luís, com a criação, em 1927, 

do Conselho de Defesa Nacional. Todavia, tal órgão limitava-se uma 

reunião confidencial entre ministros de Estado para troca de 

informações, não apresentando condições operacionais para a atividade 

de inteligência9 

 

Contudo, Vargas se vale especialmente da Policia do Distrito Federal,mais 

especificamente da DEPS, para assegurar sua repressão desmedida,polícia esta que fornecia o 

aparato técnico e a possuía a infraestrutura necessária para a opressão varguista. 

[...] a DESPS concentra em si toda a atividade repressiva ligada a 

segurança nacional. Ela é responsável pela Inteligência (infiltrando 

espiões, efetuando escutas telefônicas, produzindo fichas e prontuários, 

analisando as informações recolhidas, entre outras coisas), pela atuação 

investigativa (utilizando o aparato policial típico da policia civil) e pela 

repressão direta (buscas, apreensões, campanas, interrogatórios, 

sindicâncias, etc.). Todo o processo repressor no Estado Novo, desta 

maneira, começa e termina na Delegacia Especial de Segurança Política 

e Social.10 

 

Saliente-se que as violações aos direitos humanos e constitucionais da polícia varguista 

começaram de forma sistemática, antes mesmo de implantada a ditadura.Citamos como 

                                                 
9
 PACHECO DA SILVA, Thiago. As duas faces da repressão: semelhanças e diferenças da polícia política durante 

o estado novo (1937-1945) e durante a ditadura militar (1964-1983). Revista De História Comparada, Rio de 

Janeiro, 2010, p.127-128. 
10 Ibidem, p.135-136. 
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exemplo o caso do deputado federal Domingos Velasco que foi detido em casa no dia 23 de 

março de 1936 e permaneceu preso mais de um ano sem que fosse apresentada uma simples 

acusação. Como indica Nelson Wernek Sodré: 

A polícia matava nas ruas, invadia as casas a qualquer hora, inventava 

histórias, forjava documentos, arquitetava conspirações, torturava 

testemunhas e acusados. Instituiu-se, no melhor modelo fascista, a 

delação como norma de conduta, instalou-se o processo de denúncia 

sob qualquer pretexto, retirou-se ao cidadão o direito de escrever, de 

falar, de reunir-se com outros, de criticar, de protestar, de discutir, de 

conversar, de divergir. Foi a mais longa noite de terro que este país já 

conheceu.11 

 

Ainda em 1936 temos a criação do “Tribunal de Segurança Nacional”, tribunal de exceção 

justificado como órgão da Justiça Militar que tinha por competência julgar crimes políticos. 

Note-se que este tribunal foi criado pela lei nº244 de 11 de Setembro de 1936 antes mesmo da 

formação do Estado Novo e só foi ter respaldo constitucional em 1937.  

 

FIM DO ESTADO NOVO E ANISTIA 

O presidente Vargas começa no final do seu governo a tomar medidas tidas como 

demagógicas pela oposição, supostamente com intuito de prorrogar sua manutenção no poder. 

O presidente inicia o dialogo com setores da sociedade que exigiam a volta da democracia, já 

que o Brasil tinha ido à guerra justamente para lutar por esse sistema de governo inexistente no 

próprio país, porém não deixa também de dialogar com sua base sindicalista e popular que 

exigia sua manutenção no poder, dando força ao movimento “Queremista”. 

Getúlio então dá sinais que está disposto a anistiar os comunistas presos nos porões da 

ditadura em troca de um apoio de Prestes ao seu projeto de governo, porém tal anistia tinha com 

uma séria restrição, não seria possível reincorporar os militares expulsos das forças armadas 

condenados pelo levante comunista de 1935. 

Coincidentemente logo depois de promulgada em abril de 1945 a anistia aos presos 

políticos, Prestes afirma que a substituição de Vargas por outro líder de governo seria benéfico 

aos fascistas, indicando que o Partido Comunista Brasileiro apoiaria a manutenção de Getúlio 

no poder. Cite-se o próprio Prestes: 

A oposição exige que o sr. Getulio Vargas abandone o cargo, para que 

seja mantida a paz interna. Mas será êsse realmente o caminho 

democrático da ordem, da paz, e da união nacional? Não terá, ao 

contrário, razão o sr. Getúlio Vargas ao afirmar que seu dever é manter 

a ordem para levar o país a eleições livres e honestas e entregar o poder 

                                                 
11 SODRÉ, Nelson Werneck. História Militar do Brasil. São Paulo, 2010. p.337. 
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ao eleito da Nação? Sua saída do poder neste instante seria uma 

deserção e uma traição que não contribuiria de forma alguma para a 

União Nacional; pelo contrário, despertaria novas esperanças entre os 

fascistas e reacionários e aumentaria as dificuldades, tornando mais 

ameaçador ainda o perigo de golpes de estado e de guerra civil.(sic)12. 

 

Levantamos a hipótese de que o esquecimento do ranço histórico entre a oposição 

comunista e o governo varguista era importante tanto para Vargas quanto para os comunistas, 

pois estes não poderiam pedir a responsabilização dos perpetuadores dos crimes contra os 

direitos humanos do governo ditatorial devido à possibilidade que a UDN e os laços mais 

conservadores da sociedade se aproveitassem do enfraquecimento de Vargas e, desgastando 

ainda mais o presidente, tivessem uma grande oportunidade nas futuras eleições. 

Porém um golpe militar se antecipou ao perigo de Getúlio se perpetuar no poder com o 

apoio dos comunistas outrora perseguidos e o depôs da presidência.  

Neste momento a transição do cenário brasileiro foi de certa forma “pactuada” 

considerando que apesar do Estado Novo ser tido fim através de um movimento das forças 

armadas, os partidos políticos dominantes, tanto a UDN quanto PSD, não só não promoveram 

quaisquer saneamentos na administração publica que daria fim às práticas autoritárias, mas 

também continuaram com a mesma máquina de pública de outrora devido a principalmente dois 

fatores os quais serão expostos a seguir. 

Como 1º fator cite-se que os partidos estavam mais interessados em lançar um candidato 

próprio que alcançasse a presidência e possivelmente compor o governo do que realizar um 

saneamento no mecanismo autoritário anterior, exemplo disso é de que o candidato do PSD, 

Gaspar Dutra, foi apoiado pelo próprio Getúlio Vargas em detrimento do candidato da UDN, 

Eduardo Gomes. 

A própria UDN, que capitalizava a oposição ao Estado Novo, iria compor a base do 

Governo Dutra através dos seguintes Ministérios: Raul Fernandes torna-se o ministro das 

Relações Exteriores, Clemente Mariani, ministro da Educação e Saúde e Daniel Carvalho, do 

Partido Republicano aliado da UDN, ministro da Agricultura. 

A oposição que a UDN se mostrou para a elite política foi não propriamente de uma 

instituição diferenciada e compromissada com uma “real” democratização no país, mas sim de 

uma opção viável. A falta de uma proposta factível de democratização comprova-se com a 

omissão ou a passividade das lideranças udenistas diante da continuidade das estruturas 

repressivas e administrativas do regime contra o qual se uniram. 

                                                 
12 PRESTES, Luiz Carlos. União Nacional Para A Democracia e o Progresso. Rio de Janeiro, 1945, p.22-23. 
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Imprescindível lembrar que Vargas não apoiou de imediato a candidatura do General 

Dutra, tendo sido dissuadido pelo empresário e líder queremista Hugo Borghi, em troca do 

compromisso de que Dutra nada faria para apurar os episódios de corrupção e de violações aos 

direitos humanos praticados por agentes do Estado Novo13. 

Cite-se ainda a fala esclarecedora do Sr. Arthur Bernardes Filho: “o chefe do Estado Novo 

é portador de dupla personalidade. Ninguém reconhece no Senador de hoje o ditador de ontem. 

A bancada da U.D.N e os representantes do P.R., o aplaudem abundantemente.”14 

Sobre o 2º fator, alie-se à preocupação dos partidos políticos nas eleições presidências o 

enorme prestígio que o ditador Getúlio Vargas ainda tinha perante as classes menos favorecidas, 

gerando inclusive um movimento de apoio a sua permanência no poder durante a constituinte 

ou até mesmo ad aeternum, o chamado movimento “Queremista”. 

Tal movimento tinha amplo apoio popular que fazia com que manifestações populares no 

palácio da Guanabara de apoio a Vargas serem supostamente até encorajadas por setores ligados 

ao governo. O próprio Partido Comunista do Brasil recém-legalizado tinha aderido também à 

bandeira da constituinte com Getúlio. 

Lembre-se ainda que tanto o PSD quanto a UDN viam os militantes do PCB como 

traidores da pátria, ainda existindo o ressentimento quanto a intentona de 35, o que pode ser 

visto como uma das hipóteses que impediam a buscada prisão dos policias que tanto torturaram 

esses indivíduos, fato este que poderia parecer com uma possível conivência ou ligação com os 

comunistas, que como dito, eram tidos como inimigos da pátria. 

Prova do continuísmo da máquina ditatorial é a perpetuação de Filinto Müller, chefe da 

policia politica de Vargas, conseguiu ser eleito senador quatro vezes pelo estado do Mato 

Grosso entre 1947 e 1973 e entre 1969 à 1973 foi presidente da ARENA e chegou a presidir o 

senado federal em 1973. 

Entretanto, houveram vozes que se levantaram contra a impunidade estadonovista, 

políticos da UDN como Euclides Figueiredo e Plínio Barreto manifestaram seu desejo de 

responsabilizar os agentes da polícia política varguista, o que gerou o principal(e fracassado) 

esforço de justiça de transição do Estado Novo varguista: a CPI chamada de “Atos Delituosos 

da Ditadura”. 

                                                 
13BENEVIDES, M. V. A UDN e o Udenismo (ambiguidades do liberalismo brasileiro). 1. ed. Rio de Janeiro, 

1981, p.57. 
14

No Senado Federal. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 de Maio de 1947, p.6. 
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O FRACASSO DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO DO ESTADO NOVO 

A tentativa de responsabilização dos agentes do Estado Novo perpetuadores de crimes 

contra os direitos humanos deu-se principalmente nos anos de 1946-48, sendo o resultado mais 

expressivo destes esforços a CPI dos “Atos Delituosos da Ditadura”. 

A comissão concentrou seus esforços nos depoimentos dos presos políticos do regime 

varguista e no livro “Falta Alguém em Nuremberg” do jornalista David Nasser. 

Faz-se inicialmente necessário a transcriçãodo depoimento do Sr. Hermes Lima no dia 10 

de Junho de 1948: 

Tive contacto com centenas de outros presos políticos. Muitos dêles 

voltavam às celas, depois de chamados a prestar depoimento da Policia, 

com marcas evidentes de espancamento, principalmente, quando se 

tratava de elementos do Partido Comunista, ou de operários e homens 

do povo. 

[...] 

Desejo acentuar, portanto, que as condições de legalidade em 1936 

eram tão precárias que um cidadão brasileiro, com posição social e 

intelectual definida, podia ser retido na prisão pelo espaço de um ano, 

sem ser chamado a responder a qualquer inquérito, sem ser indiciado 

em processo algum, sem que, portanto, houvesse prova de culpa de 

qualquer espécie.(sic)15 

 

O depoimento mais icônico da CPI foi o do deputado Carlos Marighela, que relatou com 

propriedade as diversas atrocidades que a ditadura lhe cometeu, as quais transcrevemos: 

 

[...]As torturas a que fui submetido foram as seguintes: depois de 

murros, ponta-pés e outros golpes que me aplicaram, fui queimado por 

todo o corpo com pontas de cigarros que os próprios investigadores 

estavam fumando. Além disso, o investigador Galvão tirou seu alfinete 

da gravata, que enfiou debaixo de minhas unhas, deixando-as em 

sangue. Em seguida, fui submetido ao chamado “aperto de escrotos”; 

reuniram-se todos e, através dos golpes chamados “chave de braço”, fui 

levado ao chão varias vezes, o que me produziu um ferimento na 

testa.(sic)16 

 

A última ata disponível da comissão data do dia 17 de junho de 1948, quando a comissão 

se encerra sem qualquer tipo de resultados mais consubstanciados. O Ministério Público sequer 

oferece alguma denúncia dos crimes ali relatados. 

                                                 
15 Comissão de Inquérito dos Atos Delituosos da Ditadura, Rio de Janeiro, 10 de junho de 1948, p.3-4. 
16 Comissão de Inquérito dos Atos Delituosos da Ditadura, Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 1947,p.17/3 
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Porém note-se que existia um arcabouço jurídico que dava guarida as atitudes fascistas 

do governo do Estado Novo, como aquelas legislações autoritárias que permitiam a suspensão 

dos direitos fundamentais dos cidadãos.Tais medidas também foram utilizadas em outras 

ditaduras e foram ignoradas mas sentenças no Tribunal de Nuremberg e Tóquio, todavia, 

esclarecemos que não é o objetivo do presente estudo analisar a validade jurídica e moral de 

tanto as sentenças destes tribunais de transição internacionais quanto do arcabouço jurídico que 

o Estado Novo utilizava para prosseguir com suas perseguições, como a lei nº 28 de Abril de 

1945, a Lei de Segurança Nacional. 

 

CONCLUSÃO 

O objetivo do presente estudo foi demonstrar que não houve uma justiça de transição no 

Brasil pós Estado Novo, considerando que, apesar do governo varguista ter sido derrubado por 

um golpe da cúpula militar, a transição foi “pactuada” entre o antigo regime estadonovista e a 

oposição. 

Tal tese pode ser demonstrada pelo fato de que o próprio Vargas passa a apoiar, depois 

de alguns contratempos, a candidatura do General Dutra, que inclusive tinha participado do 

golpe que o retirou do governo. 

A UDN, principal partido de oposição ao regime estanonovista, também não buscou de 

forma efetiva a responsabilização dos agentes estatais que cometeram crimes contra os direitos 

humanos durante o Estado Novo. 

A “CPI dos Atos Delituosos da Ditadura”, principal esforço no sentido da 

responsabilização dos agentes do estado ditatorial, deve ser vista como uma forma fracassada 

de Justiça de Transição no Brasil, considerando que os principais lideres da repressão do Estado 

Novo nunca foram sequer denunciados. 

Procurou-se demonstrar que tal prática foi fora dos padrões internacionais, pois os 

principais países que atravessaram regimes autoritários e/ou ditatoriais, como Japão, Itália e 

Alemanha(atendo-se o presente estudo apenas os principais atores internacionais) de fato 

realizaram Justiça de Transição em seus países onde procuraram responsabilizar os agentes do 

estado ditatorial, reparar as vítimas e se distanciar do passado autoritário. 

Deste modo, conclui-se que o principal esforço de Justiça de Transição no Brasil falhou 

por falta de vontade política, pois a forma com que deu-se a transição para o regime democrático 

do General Dutra permitiu que os agentes estados novistas gozassem de uma impunidade impar 

em relação os atores internacionais anteriormente citados. 
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O SÉCULO XIX E A BUSCA PELA LIBERDADE ESCRAVISTA: A 

PARTICIPAÇÃO FEMININA NO MOVIMENTO ABOLICIONISTA 

BRASILEIRO 

 

Esther Dazilio Ferreira* 

 

A DEMANDA PELA LIBERDADE NO OITOCENTOS:  

O PROCESSO ABOLICIONISTA 

A escravidão no Brasil possuiu uma longa história. Durante todo o período colonial, no 

qual o Brasil esteve sob domínio de Portugal (1500-1822), os escravos foram a principal mão 

de obra para o sustento da economia colonial portuguesa. Nesse período, pouco se ouvia falar 

sobre liberdade dos escravos, a não ser por alguns padres ou religiosos que defendiam a 

existência de uma incompatibilidade entre cristianismo e escravidão, chegando a defender o 

fim deste sistema.1 

A primeira metade do século XIX foi marcada pela grande entrada de africanos no 

território brasileiro – estimativa de quase 2 milhões. O Rio de Janeiro era a maior cidade 

escravista das Américas, com uma população de escravos que representavam quase um terço 

do total populacional.2 

Somente após a Independência do Brasil (1822) é que a corrente de ideias 

emancipacionistas começou a surgir no meio político, influenciado, principalmente, pelo 

advento da opinião pública, que começou a ganhar destaque especialmente devido à expansão 

das atividades da imprensa na década de 1820, que auxiliou para a transição de um espaço 

público, antes formado por figuras antigas de comunicação, ligado ao Antigo Regime, para um 

espaço onde a formação da opinião era mais perceptível, em que a modernidade política dava 

                                                 
*Graduanda em História pela Faculdade Saberes – Vitória/ES 
1CARVALHO, José Murilo de. “Escravidão e Razão Nacional” in: Pontos e Bordados. Escritos de História 

Política. Belo Horizonte: UFMG, 1998, p. 39. 
2LIMA, Ivana Stolze. A Língua Nacional no Império do Brasil. In:O Brasil Imperial vol. 2, 2009, p. 476-477. 
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seus primeiros passos.3 A opinião pública, portanto, tornou-se um meio de legitimar as práticas 

políticas, o que obteve grande influência sobre o inicio do movimento abolicionista. 

Sendo a escravidão já parte da estrutura brasileira por quase quatro séculos, o 

abolicionismo precisaria realizar diversas mudanças sociopolíticas na sociedade para assim 

alcançar seu objetivo – a libertação dos escravos.4 Em comparação a processos abolicionistas 

em outros países, o do Brasil, como afirma Angela Alonso, pode ser considerado um dos mais 

tardios. A autora pontua que 

a escravidão foi sempre tema, mas demorou a virar problema na agenda 

pública. Isto por razões econômicas - escravidão era bom negócio em 

si e base de todos os outros rentáveis; políticas - o sistema político se 

amparava em eleitorado formado por proprietários de escravos; e 

culturais - a escravidão era um modo de vida, base da hierarquia de 

prestígio social e estruturadora do habitus da sociedade imperial. O 

escravismo era aqui força econômica, organização política e estilo de 

vida.5 

 

Por mais que ações antiescravistas possam ser vistas desde a Independência, foi somente 

na segunda metade do século XIX que esta campanha chegou ao seu auge através dos clubes e 

associações abolicionistas. Tais associações eram organizadas e compostas, em geral, por 

homens de elite envolvidos na política e em ações sociais da época. Joaquim Nabuco, André 

Rebouças e José do Patrocínio foram alguns dos nomes mais famosos que auxiliaram na 

propagação e atuação das sociedades abolicionistas pelo território brasileiro.  

Inicialmente, as ações destes clubes giravam em torno de apresentações nas quais 

Angela Alonso (2015) denomina como “conferências-concerto”, locais em que o teatro era o 

principal palco da ação abolicionista. Nestes concertos, além de apresentações de famosos 

cantores, poetas e artistas, também eram realizadas libertações de escravos. Através dos jornais 

do período, tais associações divulgavam seus eventos para assim conquistar adeptos à 

campanha. Com o passar do tempo, estes jornais também se transformaram em plataformas 

abolicionistas e o movimento começou a ganhar força fora dos teatros.6 

Nas décadas de 1870 e 1880, as associações abolicionistas se tornaram mais numerosas 

e alcançaram praticamente todas as regiões do território brasileiro. Foi neste mesmo período 

que a imagem da mulher começou a se destacar no movimento. 

                                                 
3 VIANNA, Jorge Vinicius Monteiro. Entre a opinião e o público. 2017, p. 32. 
4 ALONSO, Angela. O abolicionismo como movimento social. Seminário Sociologia, Política, História, PPGS-

USP, 2012, p. 01. 
5 Ibidem, p. 12-13. 
6ALONSO, Angela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-88). São Paulo. 1ª ed. 

Companhia das Letras, 2015, p. 129. 
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A PRESENÇA FEMININA NO MOVIMENTO ABOLICIONISTA:  

O PROTAGONISMO POR MEIO DAS ASSOCIAÇÕES 

No Brasil, a participação feminina na política durante o século XIX era quase 

inexistente. Sua atuação era somente no âmbito privado, exercendo seu papel de esposa e mãe 

devotada a sua família e, sobretudo, amorosa.7 No abolicionismo, sua participação foi destacada 

a partir desta ótica “romântica”. A participação da mulher era considerada como uma estratégia, 

pois acrescentava certa “sensibilidade” ao movimento, o que atraia mais participantes para a 

causa.  Maria Lúcia de Barros Mott realça que  

o dado comum nas referências à participação feminina na campanha 

abolicionista refere-se à dedicação e à abnegação a toda prova destas 

mulheres. A fraternidade, o amor ao próximo, a sensibilidade ao 

sofrimento do escravo são razões apontadas para a sua participação.8 

 

Foi através das sociedades abolicionistas que a mulher começou a participar do meio 

sociopolítico brasileiro no século XIX. Elas adentravam as associações, principalmente, por 

influência dos homens de sua família que já participavam do movimento, como o marido, pai 

ou filhos. Algumas associações aceitavam mulheres como sócias, mas sem muita participação 

ativa. Outras criaram alas exclusivas para suas participantes e outras, de maior destaque, 

criaram associações exclusivas para as mulheres. Angela Alonso destaca que “pelo menos 26 

sociedades abolicionistas femininas se formaram ao longo da campanha (...) 18 delas 

exclusivamente de mulheres.” 9 

Apesar da participação da mulher no movimento abolicionista apresentar características 

em comum em todas as associações em que faziam parte, cada província, com suas sociedades 

distintas, possuíam particularidades em relação ao próprio abolicionismo e ao papel feminino 

no movimento.  A partir de uma breve comparação entre duas destas associações, uma do 

Espírito Santo e outra do Pernambuco, buscamos distinguir a ação da mulher e sua influência 

para o fim da escravidão, com base em como era a campanha abolicionista de cada região.  

                                                 
7MUNIZ, D. C. G.; MACENA, F. F. Mulheres e política: a participação nos movimentos abolicionistas do século 

XIX. Revista Mosaico (Goiânia), v. 5, n. 1, p. 45-54, 2012. 
8MOTT, Maria Lúcia. Submissão e Resistência: a mulher na luta contra a escravidão. São Paulo: 2ª Ed. Contexto. 

1991, p. 79. 
9ALONSO, Angela. Associativismo avant la lettre– as sociedades pela abolição da escravidão no Brasil 

oitocentista. Sociologias, Porto Alegre, ano 13, no 28, set./dez. 2011, p. 187. 
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Na província do Espirito Santo, como destaca a autora Karolina Fernandes Rocha, a 

ação abolicionista não apresentava um caráter radical. Com sua propaganda marcada, 

principalmente, pelas publicações em dois jornais - A Província do Espirito Santo e A Folha de 

Victoria -, os abolicionistas desta província realizavam discursos e apresentações públicas em 

prol da libertação dos escravos.10 

Dentre as sociedades que existiam no Espírito Santo, não há relatos de nenhuma 

composta unicamente por mulheres, apenas associações mistas, compostas por homens e 

mulheres – dentre elas, destaca-se a Associação Libertadora Domingos Martins (1884). Parte 

das mulheres participantes desta associação tinham ligações com os homens que também 

participavam dela (como cônjuges, por exemplo). A atuação destas mulheres na campanha 

correspondeu às atividades ligadas aos seus papéis sociais estabelecidos. Rocha destaca que 

Os membros da Libertadora Domingos Martins proferiram discursos 

tendo as mulheres como interlocutoras principais e fizeram uso da 

retórica abolicionista de gênero, valorizando os sentimentos e emoções 

(...) desenvolveram atividades como a arrecadação de donativos, que 

podem ser considerados mera expansão da cultura feminina 

estabelecida.11 

 

A ênfase principal dada às mulheres nesta sociedade era sobre seu papel de esposa e 

mãe, sendo sempre reforçado para garantir à campanha a “sensibilidade” necessária, como 

discutido anteriormente. Nas publicações do jornal A Folha de Victória, por exemplo, é possível 

observar como era expressoo apelo aos sentimentos femininos: 

A mulher é sem dúvida o melhor veículo aos grandes cometimentos do 

coração, por onde ela tem feito as mais alterosas conquistas[...].12 

 

Já na província de Pernambuco, a atuação do movimento abolicionista e, 

consequentemente, da mulher, apresentou características diferentes. Presentes principalmente 

na capital, Recife, as associações abolicionistas eram muito mais intensas. Inspirados pela 

província do Ceará que, em 1884, havia libertado seus escravos, os abolicionistas 

pernambucanos expandiram suas ações para além dos teatros. A autora Maria Emília 

Vasconcelos dos Santos aponta que  

os abolicionistas utilizaram diversas estratégias para acelerar o fim da 

escravidão e passaram a atacar de frente a autoridade moral dos 

                                                 
10ROCHA, Karolina. Mensageiras da Liberdade: Mulheres, abolicionismo e recrutamento militar (Província do 

Espírito Santo, 1836-1888). Vitória – ES: Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, 2016. 145 pg. 

Dissertação de mestrado, História, Vitória, 2016, p. 69. 
11Ibidem, p. 71;75. 
12“A Folha da Victoria”. Vitória, 09/08/1883. 
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proprietários de escravos. Para isso, usaram atitudes mais radicais como 

a captura de cativos embarcados em um vapor para venda noutra 

localidade, o acoitamento de escravos e o auxílio às fugas.13 

 

Diferente do Espírito Santo, Pernambuco possuía associações compostas apenas por 

mulheres, e a mais famosa delas era a Ave Libertas. Inaugurada em 1884, esta associação 

contava com 66 mulheres que, em menos de um ano de atividade, já haviam libertado cerca de 

200 escravos.14 

Além de publicar artigos em jornais da época, como o Libertador (1884), estas mulheres 

criaram seu próprio folheto em 1885, que recebia o mesmo nome da associação, por onde 

divulgavam suas ações e reivindicações na luta antiescravista: 

Apesar de tão pouco tempo de vida, ocupa esse pequeno, mas denodado 

grupo de senhoras um lugar vantajosissimo na galeria das glorias de 

nossa pátria, impondo-se a admiração e a consciência publica de 

Pernambuco como uma necessidade indeclivel e, aventuramos-nos a 

dizer, uma condição sinequa para o movimento abolicionista no 

Brasil.15 

 

Mas, para além da motivação abolicionista, estas mulheres também utilizavam de sua 

associação para conquistar seu espaço social, até então pertencente somente aos homens. 

Wladimir Barbosa da Silva relata sobre esta luta em busca da igualdade através da campanha 

abolicionista que 

para as abolicionistas da Ave Libertas, a inserção no jogo político e 

social da abolição representava o ataque certeiro aos escravistas 

machistas e proprietários de escravos. De certa forma, ao adentrarem na 

luta em defesa dos cativos, as senhoras possuíam a plena consciência 

de que sofreriam ataques a moral feminina, como de fato aconteceu. 

Entretanto, como podemos verificar, as pernambucanas estavam 

dispostas a enfrentar a sociedade patriarcal, na qual viviam.16 

 

A distinta participação das mulheres nestas províncias nos evidencia a importância da 

figura feminina para a legitimação da campanha abolicionista em todo território brasileiro. 

Muito mais do que exercer a imagem da esposa/mãe como uma estratégia dentro deste 

                                                 
13 SANTOS, Maria Emília Vasconcelos dos. O 25 de Março de 1884 e a luta pela libertação dos escravos em 

Pernambuco. CLIO: Revista de Pesquisa Histórica 33.2, 2015, p. 161. 
14 SILVA, Wladimir Barbosa da. Escravidão, imprensa e sociedade: o protagonismo feminino na campanha 

abolicionista. Dissertação (Mestrado) Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. Rio de 

Janeiro, 2014, p. 34. 
15 “Ave libertas”. Recife, 8 de setembro de 1885. 
16SILVA, Wladimir Barbosa da. Escravidão, imprensa e sociedade: o protagonismo feminino na campanha 

abolicionista. 2014, p. 59. 
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movimento, as mulheres lutaram fortemente para o fim da escravidão e, consequentemente, 

para o seu reconhecimento no espaço público do século XIX. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A busca pela liberdade dos escravos foi um processo marcante em todo o século XIX e 

que na segunda metade ganhou força e proporção em todo território brasileiro. Como foi 

possível analisar, várias etapas marcaram este processo, porém o abolicionismo foi fator 

principal para a emancipação dos escravos. 

Os movimentos abolicionistas eram marcados pelas suas campanhas, propagandas e 

personagens que se destacaram neste processo, entretanto, diferente do que se acreditava, os 

homens não eram os únicos a exercerem este protagonismo. Mesmo com sua posição social, 

como foi apresentado, a mulher também possuía forte presença nestes movimentos e 

associações abolicionistas. É possível encontrar publicações em jornais da época e até 

associações compostas somente por mulheres em prol deste movimento.Sendo assim, o 

destaque feminino também é de grande importância para a legitimação e entendimento processo 

de libertação dos escravos do Brasil no século XIX.
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A DANÇA COMO OBJETO DE PESQUISA HISTORIOGRÁFICA – OS 

CASOS DE HELENITA SÁ EARP E EROS VOLUSIA. 

 

Fabiana Amaral* 

 

Dentro dos estudos historiográficos, a discussão da importância da Arte como uma forma 

de representação de um período e de uma sociedade tornou-se tão ampla que deu lugar a uma 

área de pesquisa independente, a da História da Arte, com graduações, pós-graduações e 

profissionais dedicados a esse tipo de discussão. Cabe ressaltar, inicialmente, que, dentre os 

inúmeros conceitos possíveis de Arte, optamos por trabalhar aqui com o mais difundido no 

período estudado e que foi desenvolvido a partir do final do século XVII, onde distinguem-se 

“as finalidades das várias artes mecânicas, isto é, as que têm como fim o que é útil aos homens 

– medicina, agricultura, culinária, artesanato – e aquelas cujo fim é o belo – pintura, escultura, 

arquitetura, poesia, música, teatro, dança”1. Hoje já se questiona amiúde a distinção entre 

técnica (o útil) e arte (o belo), mas essa é uma discussão posterior. Entretanto, na medida em 

que utilizarmos os conceitos de Sahlins2, onde influências externas resultam em mudanças que 

terminam por reforçar construções pré-existentes, a noção estética que perpassa a Arte do 

período aqui estudado também será mudada, gerando tensões entre plateia e palco. Não se trata, 

portanto, de um conceito estanque. 

Contudo, quando falamos de “História da Arte”, normalmente referimo-nos às artes 

plásticas; a música, o teatro e a dança raramente se enquadram nessa categoria e pouco ganham 

espaço de debate nessas pesquisas. Esmiuçando ainda mais o entrelaçamento e as relações 

possíveis entre História e Artes, não é difícil notar, após uma breve comparação, que o campo 

da dança é aquele que apresenta o menor número de pesquisas na área, especialmente em língua 

portuguesa, sendo a maior parte delas traduções de trabalhos publicados em outros países já há 

muitos anos, logo, bastante defasados. O maior exemplo disso é a referência de bibliografia no 

Brasil para estudos de História da Dança, que ainda hoje é o trabalho de Paul Bourcier, História 

                                                 
*Doutoranda (PPGHC/UFRJ – bolsista CAPES) 
1CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. p. 406. 
2 SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Zahar, 1990. 
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da Dança no Ocidente (1987)3. Embora haja trabalhos posteriores como História da Dança, de 

Maribel Portinari (1995)4 e História da Dança: Evolução Cultural, de Eliana Caminada (1999)5, 

ambas brasileiras, o livro de Bourcier ainda é a principal fonte de consulta da maioria dos 

pesquisadores da área ou de quem quer que busque fontes sobre o tema. As razões para isso 

residem no campo especulativo; podemos considerar que o trabalho de Bourcier é o mais 

conhecido (ainda que não exatamente o mais completo, até pela pretensão de um recorte 

temporal tão extenso), ou, talvez, que ainda haja na área da Dança uma percepção colonizada 

que reproduz os manuais europeus como obras de referência superiores, gerando um não 

reconhecimento da bibliografia nacional por seus pares. Qualquer que seja o motivo, fato é que, 

apesar de seus 39 anos desde a publicação original, o livro de Bourcier ainda é a referência na 

enorme maioria dos trabalhos a que já tivemos acesso ao longo dos anos, especialmente no 

Brasil.  

Diante desse panorama restrito, cabe, a princípio, delimitar de que dança está se tratando, 

de forma a tornar a análise clara e objetiva: Quem a reproduz? Para quem? Onde foi produzida? 

Estas questões são essenciais quando se elenca um tipo de dança em um determinado período. 

Ela pode representar um discurso que se modifica de acordo com o contexto em que se insere 

– formando, assim, um tipo de estrutura discursiva que deixa transparecer a maneira pela qual 

os indivíduos (ou determinado grupo) que a praticam compreendem e vivenciam sua cultura, 

podendo ser utilizada, desta forma, como transmissora de saberes e poderes relacionados ao 

período histórico-cultural de sua criação e transmissão.   

 Mas não podemos entender as construções discursivas como estruturas rígidas. Tais 

construções podem ser manifestas através de signos linguísticos, que representam a linguagem 

verbal, ou sob outras formas, como esculturas, imagens, danças ou, mais recentemente, 

gravações (filmes, documentários, etc). Formam, então, uma visão dinâmica do movimento de 

uma sociedade, resultando em conflitos que são “concretizados” através dos discursos6. 

Há discussões teóricas sobre se a dança pode ser considerada uma linguagem ou não.  

José Gil (2005)7, baseado sobretudo em análises da obra de Merce Cunningham, para quem “O 

                                                 
3BOURCIER, Paul. História da Dança no Ocidente. São Paulo: Martins Fontes, 1987.A primeira edição brasileira 

de História da Dança no Ocidente data de 1987, mas o título original, Histoire de laDanse em Occidenté de 1978. 
4 PORTINARI, Maribel. História da Dança. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. 
5 CAMINADA, Eliana. História da Dança: Evolução Cultural. Rio de Janeiro: Sprint, 1999. 
6 BACCEGA, Maria Aparecida. Palavra e Discurso – História e Literatura. São Paulo: Ática, 1995. p. 48. 
7 GIL, José. Movimento Total - O Corpo e a Dança. São Paulo: Iluminuras, 2004. 
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sentido da dança é o próprio atode dançar”8, defende que não, já que “é impossível recortar, nos 

movimentos do corpo, unidades discretas comparáveis aos fonemas da língua natural”9. Por 

outro lado, se tomarmos a afirmação de Garaudy10 de que “[...] dança não é apenas uma arte, 

mas um modo de viver”, oarrazoamento de Benveniste11 parece-nos mais adequado: “É na 

linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem 

fundamenta na realidade, na suarealidade que é a do ser, o conceito de ‘ego’”. Além disso, Lévi-

Strauss propôs uma abordagem antropológica cuja característica fundamental é o postulado de 

que o comportamento humano e as relações sociais constituem uma linguagem12.Embora 

entendamos que, quando aplicados a trabalhos de dançacontemporânea, os conceitos 

defendidos por Gil sejam válidos, para o tipo de dança que trataremos neste trabalho eles já não 

se aplicam tão claramente. Ao contrário da dança contemporânea conforme se desenvolveu a 

partir de Cunningham (décadas de 60 e 70, em particular), Eros Volusia, ao resgatar vestígios 

históricos da constituição do povo brasileiro e transpor isso para o âmbito da dança, faz um uso 

discursivo próprio da linguagem – neste caso, a dança – não só para propagar um discurso, mas 

para, concomitantemente, construí-lo e sustentá-lo. Earp, por sua vez, busca a construção de 

um corpo disponível, a saber, aquele que carrega o mínimo de vícios de movimento – facilmente 

adquiríveis através de práticas constantes de estilos de dança específicos –, onde o subjetivo 

encontre lugar para agir e criar, e não apenas reproduzir. As reflexões sobre o desligamento da 

dança como linguagem, a nosso ver, é um fenômeno posterior ao período de atuação dessas 

duas pesquisadoras, que utilizamos aqui neste breve estudo de caso. 

No panorama político-cultural da virada da primeira para a segunda metade do século XX 

no Brasil, discursos eram construídos e desconstruídos em meio a uma preocupação cada vez 

mais crescente com a busca de uma identidade brasileira. Foi nesse terreno fértil que o Estado 

Novo de Getúlio Vargas encontrou espaço para assentar as bases de seu nacionalismo. Sobre 

esse tema, concordamos com Oliveira13quando afirma que, ao contrário do nacionalismo 

romântico, que dá uma maior ênfase ao grupo primário e à comunidade, o nacionalismo do 

                                                 
8CUNNINGHAM apud GIL, Ibidem, p. 68. 
9 Ibidem, p. 72. 
10 GARAUDY, Roger. Dançar a Vida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p. 13. 
11 BENVENISTE, Émile. Da subjetividade na linguagem. In: Problemas de Linguística Geral I. 5ª ed. Campinas: 

Pontes Editores, 2005. p. 286. 
12 LÉVI-STRAUSS apud RODRIGUES. In: RODRIGUES, José Carlos. Tabu do Corpo. Rio de Janeiro: Achiamé, 

1980. p. 9. 
13 OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Introdução. In.: OLIVEIRA, Lúcia Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta; GOMES, 

Ângela Maria Castro. Estado Novo: Ideologia e Poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. p. 26. 
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século XX busca realçar a crescente identificação entre nação e Estado.  

Não obstante o sentido moderno de naçãoter surgido por volta do século XVIII, segundo 

Hobsbawm14, o termo só começou a fazer parte do vocabulário político em 1830, a partir do 

surgimento do Estado moderno e sob influência das revoluções francesa e industrial. Além 

disso, as colônias começaram também a manifestar uma consciência de identidade, um 

nacionalismo embrionário graças à valorização de tradições (inventadas ou não) culturais e 

populares. Hobsbawm considera que, a despeito das inúmeras tentativas de definir de forma 

decisiva o conceito de nação, não se pode encontrar um critério satisfatório a ser utilizado de 

forma geral como classificação desta ou daquela coletividade, determinando qual é uma nação 

e qual não o é15. As tentativas de criar um critério objetivo ou de explicar essa classificação de 

uma ou de outra coletividade, normalmente, se basearam em idioma ou etnia, ou a um conjunto 

de fatores simplificados, como idioma, território, história comum e traços culturais comuns, 

entre outros16. Em todo caso, não trabalharemos aqui com nenhuma ideia de nação enquanto 

conceito originário ou imutável; concordamos com Hobsbawm17 quando este afirma que “A 

'nação' pertence exclusivamente a um período particular e historicamente recente. Ela é uma 

entidade social apenas quando relacionada a uma certa forma de Estado territorial moderno, o 

'Estado-nação'”. Diante disso, por nação, neste trabalho, entendemos a ideia construída e que 

tenta ser projetada sobre a sociedade; e, Estado, as medidas tomadas no sentido de 

operacionalizar essa imagem. 

Nesse sentido, o nacionalismo forjado no século XX supõe que os membros de 

determinada sociedade se identifiquem com um destino em comum, originado de traços do 

passado que se perpetuam e são identificáveis no presente, o que asseguraria o futuro comum 

de sua população. Sob essa ótica, o Estado é o responsável por manter e administrar a ordem 

social, que nada mais é do que a sistematização das relações sociais entre elementos 

heterogêneos, já que se pretende que estes partilhem de uma cultura em comum, única, 

construída com base nos ideais propagados pelo governo18. 

Antes de discutirmos as ideias e ritos estabelecidos no Estado Novo, precisamos entender 

que, originalmente, o significado da palavra tradição era religioso: Tradição nada mais era do 

                                                 
14 HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1990. p. 31. 
15 Ibidem, p. 14. 
16 Ibidem, p. 15. 
17 Ibidem, p. 19. 
18 OLIVEIRA, op. cit., p. 26. 
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que doutrinas ou práticas transmitidas de século para século, através de exemplos ou palavras. 

Com o tempo, porém, esse significado se expandiu e transformou-se em elementos culturais 

presentes nos costumes, nas Artes, nos fazeres herdados do passado. De forma simplificada, 

tradição "é um produto do passado que continua a ser aceito e atuante no presente"19. Podemos 

ainda recorrer à etimologia que Bornheim fez da palavra, para quem tradição 

 

vem do latim: traditio. O verbo é tradire, e significa precipuamente 

entregar, designa o ato de passar algo para outra pessoa, ou passar de 

uma geração a outra geração. Em segundo lugar, os dicionaristas 

referem a relação do verbo tradire com o conhecimento oral e escrito. 

Isso quer dizer que, através da tradição, algo é dito e o dito é entregue 

de geração a geração20. 

 

Porém, cabe ressaltar que os traços fortes e adaptáveis de tradições genuínas não devem 

ser confundidos com tradições inventadas, como podemos notar quando tratamos da ideologia 

do Estado Novo. Hobsbawm e Ranger21 fazem longos estudos de caso para discutir essa 

característica em determinadas sociedades. Na definição dos autores, tradições inventadas 

seriam 

um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 

abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 

inculcar certos valores e normas de comportamento através da 

repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade com 

relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer 

continuidade com um passado histórico apropriado22. 

 

Ou seja, tradições inventadas são criadas com o intuito de fortalecer uma ideia,com base 

em um passado real ou inventado, como no caso, por exemplo, da ideia da democracia racial 

tão em voga no Brasil nas primeiras décadas do século XX. A miscigenação brasileira é 

mostrada como fruto de um passado forte, onde três raças com características peculiares e 

importantes se uniram, o que resultou – ou estaria resultando – no brasileiro ideal. Tradições 

inventadas são formas que cercam a substância, ou seja, justificativas criadas a partir de uma 

intenção para cobrir uma ideia. 

A sistematização proposta pelo governo Vargas, particularmente sob a égide de Gustavo 

                                                 
19 SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de Conceitos Históricos. São Paulo: Ed. 

Contexto, 2006. 
20 BORNHEIM, Gerd Alberto. O Conceito de tradição. In.: Tradição e Contradição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1987. p. 18. 
21 HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence. A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
22 Ibidem, p. 9. 
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Capanema, à frente do Ministério da Educação e Saúde Pública, fazia crer em um passado 

idealizado, que projetava um futuro grandioso, e isso deveria se refletir através de práticas e 

costumes ensinados tanto pelas escolas quanto pela mídia e pelas artes em geral. Porém, a partir 

do momento que velhos usos e/ou costumes são conservados, não há necessidade de recuperar 

ou inventar tradições23, logo, essa cultura comum que tentavam estabelecer nada mais era do 

que um constructo. Através da pretensa identificação de uma coletividade histórica em termos 

de nação, fatores étnicos, geográficos e culturais são usados como validadores de solidariedade 

nacional. No ideário nacionalista, a nação, constituída pelo conjunto de valores morais, forma 

um todo orgânico de cujos fins o Estado é o realizador. Este é o responsável pela manutenção 

da ordem moral, tutor das virtudes cívicas e da consciência imanente da coletividade24. 

Nesse sentido, cabe ressaltar o movimento traçado pela propaganda do Estado Novo, 

construindo a imagem de um Brasil ao mesmo tempo novo e eterno25, uma sociedade mestiça 

que, justamente por isso, deve se distinguir das sociedades brancas europeias. Para o Estado 

Novo, o Brasil tem uma natureza própria, e por isso não deve se espelhar nessas nações para 

trilhar seu caminho. A mestiçagem, que até o final do século XIX era vista como uma 

desvantagem, assume ares de doutrina oficial26. A importância dessa valorização da 

mestiçagem reside no esforço do governo Vargas em provar a impossibilidade de adaptação da 

democracia liberal representativa, boa para a Europa, à realidade brasileira, terra da 

democracia racial. “Esse tema original permite ao regime conciliar democracia e 

autoritarismo”27. 

É nesse panorama que se insere a pesquisa e a produção de HerosVolusia Machado (1914-

2004), mais conhecida por seu nome artístico, Eros Volusia. Carioca nascida no bairro de São 

Cristóvão, entrou para a Escola de Bailados do Teatro Municipal em 1928, um ano depois de 

sua criação, mas não ficou lá muito tempo; após apenas três anos de dedicação ao método 

clássico, deixou para trás a codificação do balé e partiu em busca de ritmos a que chamava de 

brasileiros. Ao longo de seus quase vinte anos de trabalho como pesquisadora, Volusia viajou 

diversas vezes por vários estados brasileiros em busca de material, tais como: Sergipe, Bahia, 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, Pará, entre outros. Com o que 

                                                 
23 Ibidem, p. 16. 
24 OLIVEIRA, op. cit., p. 26. 
25 ENDERS, Armelle. A História do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Gryphus, 2008. p. 247. 
26 ENDERS, 2008, loc.cit. 
27 ENDERS, 2008, loc. cit. 
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aprendeu nesses lugares, criou coreografias famosas, como Óia o Congo, Macumba e Tico-Tico 

no Fubá, que acabaram por lhe render um convite para participar do filme Rio Rita nos EUA 

em 1941, além de diversas apresentações em Paris, a principal delas em 20 de outubro de 1948 

nos ArchivesInternationales de laDanse, onde realizou uma conferência ilustrada a convite de 

seu diretor, Pierre Tugal, para uma plateia especializada28. Aclamada pela crítica como a “mais 

brasileira das [nossas] bailarinas”29, a pesquisa de Eros Volusia no Brasil alcançou uma grande 

importância, pois, à época, discutia-se sobre um corpo que se queria “brasileiro”30. Volusia 

tornou-se a cara da dança brasileira, no Brasil e no exterior. Mas sua atuação também foi 

importante na área do ensino: Em 1939 assumiu a direção do curso de balé do Serviço Nacional 

de Teatro, a convite do próprio ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. Tratava-se 

do segundo curso de dança oficial do Brasil, sendo o primeiro a Escola de Bailados do Theatro 

Municipal. Como pesquisadora, Eros trazia para seus trabalhos um pensamento de dança e 

cultura totalmente conectado à sua época, com ideias ao mesmo tempo românticas e 

nacionalistas do corpo e da dança que pretendiam se tornar brasileiros31. 

Mas havia um porém nessa construção de um corpo brasileiro: sua metodologia de 

formação vinha de matrizes europeias, ainda que procurasse desconstruí-las através da 

estilização de danças populares brasileiras. A própria Eros Volusia afirmou que julgava 

indispensável a base clássica para o desenvolvimento da dança enquanto fazer artístico, “como 

um pintor deve aprender desenho”32.  

Na contramão desse pensamento, no mesmo período, em 1940, a jovem Maria Helena 

Pabst de Sá Earp (1919-2014), ainda com o nome de Maria Helena Penteado Pabst 

(posteriormente conhecida como Helenita Sá Earp), foi convidada a lecionar como professora 

catedrática da cadeira de ginástica rítmica na recém-criada Escola Nacional de Educação 

Physica e Desporto da Universidade do Brasil pelo próprio diretor, Major Rolim. Sendo a 

ginástica rítmica uma modalidade de esporte em franca expansão naquela ocasião, Earp 

imediatamente imprimiu-lhe características de dança, já que discordava da limitação da 

pesquisa corporal encontrada na dicotomia educação física e dança, pois, para ela, ambas 

tratavam do corpo como linguagem. Earp criticava as formas de ensino e criação de dança 

                                                 
28 PEREIRA, Roberto. Eros Volusia. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 2004. 
29 ENDERS, op. cit., p. 259. 
30 PEREIRA, op. cit., p. 79. 
31 PEREIRA, op. cit., p. 46-47. 
32 VOLUSIA apud PEREIRA. In: PEREIRA, op. cit., p. 25, 45. 
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academizada e estereotipada advindas do balé clássico; para ela, tais formas acabavam por 

comprometer a capacidade de desenvolver o potencial artístico e criativo inerente ao corpo que 

dança33. Destarte, a partir de 1943, passou a ministrar cursos de especialização na área, 

objetivando a criação de um centro de excelência em dança, visando sedimentar pesquisas 

científicas, artísticas e a qualificação de profissionais que se mostrassem mais competentes para 

o mercado de trabalho34. Ainda em 1943 criou o Grupo Dança na própria universidade, 

fundamental para a elaboração de sua teoria35, já que 

 

[...] iniciou e manteve os laboratórios corporais para concepção, 

investigação, experimentação e sedimentação das pesquisas e 

produções didáticas, científicas e artísticas na área, caracterizando-o 

como ponto de interseção entre o ensino de graduação e pós-graduação, 

num processo dinâmico e interativo com a sociedade, através das 

apresentações dos espetáculos e palestras ilustradas36. 

 

As áreas de atuação de Helenita Sá Earp e Eros Volusia, embora com alguns 

atravessamentos, mostraram-se bastante distintas. Isso justifica, de certa forma, a enorme 

diferença em termos de quantidade e tipos de fontes encontradas em relação a elas. Volusia, 

bailarina conhecida nos teatros, assunto constante nos jornais, intérprete e coreógrafa de 

diversos filmes, construiu um nome e uma história que, embora fulgurante e famosa à época, 

limitou-se ao seu período de atuação. O que temos de herança de seu trabalho e pensamento, 

hoje, é considerado por alguns como datado, embora profícuo enquanto tema de estudo. É uma 

construção de corpo e pensamento condicionado a uma cultura de época. Earp, por sua vez, 

ainda que também retrato de seu tempo, devido a sua maior dedicação a pensar a dança enquanto 

área de pesquisa acadêmica multidisciplinar, além de fazer artístico, dialogou com diversos 

ramos do saber e dedicou-se a construir não um nome, mas uma teoria e uma metodologia37 

sobre o corpo cujos princípios são móveis e continuam a ser aplicados até hoje, perpassando 

por características de cada época. Contudo, não se tornou tão amplamente conhecida pelo 

público da dança quanto Eros Volusia. 

                                                 
33 GUALTER, Katya Souza. A institucionalização da Dança na UFRJ e a sua disseminação no estado do Rio de 

Janeiro. In.: GUALTER, Katya Souza; CARDOSO, Liana da Silva (org.). I Coletânea de Artigos do Departamento 

de Arte Corporal. Rio de Janeiro: Papel Virtual, 2000. p. 27. 
34 GUALTER, op. cit., p. 28. 
35Helenita Sá Earp estruturou uma forma de pesquisa, ensino e criação em dança hoje conhecida como 

Fundamentos da Dança. Tal teoria/metodologia é a base da orientação pedagógica dos três cursos de Dança da 

UFRJ. 
36 GUALTER, 2000, loc. cit. 
37 Embora, diante de suas características, os Fundamentos da Dança possam ser considerados como uma Teoria, 

eles também discutem e apresentam uma possibilidade de metodologia de aplicação através da tríade de 

disciplinas Laboratórios – Técnica – Fundamentos. 
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 Não nos cabe aqui, enquanto pesquisadores, fazer juízo de valor sobre a atuação de 

ambas as intérpretes-criadoras. Mas é preciso que se ressalte a área e o modo como cada uma 

foi importante para a dança. Volusia não apenas foi uma grande intérprete-criadora na transição 

da primeira para a segunda metade do século XX, como também uma das responsáveis pelo 

conhecimento e divulgação de danças folclóricas de diversos rincões do país, até então 

desconhecidas. Em uma época sem televisão e internet, em um país de tamanho continental, 

podemos afirmar que ela foi a maior responsável pela disseminação das características culturais 

diversas nos mais variados estados, graças à afinidade de sua proposta com o contexto político 

do período. Conquanto de forma estilizada e voltada mais para o palco do que para o conceito 

cultural por trás dessas danças, ela é um nome importante no estudo do folclore e da dança no 

país. 

 Enquanto isso, Earp, não obstante também ter flertado com o folclore38, devido a sua 

posição no meio acadêmico, dedicou-se a pensar o corpo a partir de novas perspectivas de 

ensino e criação para a dança, indo de encontro a certas metodologias de sua época que 

“comprometiam o desenvolvimento artístico e criativo inerente à capacidade do ser humano 

para a dança”39 

 Motivada a desenvolver formulações e propostas libertárias de ensino, criação e 

treinamento em dança, Earp problematizou o método extremamente organizado do ballet, 

considerando-o restritivo em suas formas corporais e processos pedagógicos, o que, para ela, 

resultava prejudicial aos aspectos criativos, anatômicos, artísticos e filosóficos. Por sua vez, 

quando se voltou aos processos pedagógicos das tendências modernas, Earp questionou a base 

criativa dessas tendências, pois, ainda que permitissem uma maior liberdade de movimentos 

quando comparadas ao ballet, privilegiavam a repetição de séries e improvisação sem elementos 

de referência. Para ela, tal privilégio não possibilitava tampouco um embasamento consciente 

para o desenvolvimento da linguagem da dança à época40. 

 Desta forma, finalizamos este breve excerto de uma discussão muito maior tratada em 

nossa tese concluindo, de forma preliminar, que Earp se tornava a figura central na formação 

das futuras professoras de escolas de todo o país. Enquanto Volusia “homogeneizava” esse 

corpo dito brasileiro na mídia e no mercado nacional e internacional, Earp o fazia na base da 

                                                 
38 Uma relação que frutificou, anos depois, com a criação do Grupo de Danças Folclóricas da UFRJ, fundado em 

1971 por Sônia Chemale, professora do Departamento de Arte Corporal da EEFD e ex aluna de Helenita Sá 

Earp. Em 1987, tal grupo se converteu em Companhia Folclórica do Rio de Janeiro, ainda atuante hodiernamente. 
39 GUALTER, 2000, loc. cit. 
40 GUALTER, op. cit., p. 28. 
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formação, a universidade. Podemos dizer, então, que no programa ideológico estado-novista, 

Volusia e Earp, embora não tenham trabalhado juntas corpo a corpo, pretendia-se que elas 

trabalhassem juntas em uma mesma ideologia. 
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COMÍCIOS, MEETINGS, ARRUAÇAS E PASSEATAS:MANIFESTAÇÕES 

A FAVOR E CONTRA O GOVERNO PROVISÓRIO DURANTE A 

GUERRA DE 1932 

 

Felipe Castanho Ribeiro* 

 

No dia 9 de julho, na iminência da Guerra de 19321, Getúlio Vargas realizou a seguinte 

anotação em seu diário pessoal:  

No Rio [Grande] conspira-se. Tudo leva a crer que, se Klinger 

conseguisse apoio de Mato Grosso e marchasse em direção a São 

Paulo, encontraria apoio neste estado. Parece que a crise passou. 

Muito influiu na definição dos acontecimentos a atitude de 

lealdade e decisão de Flores da Cunha2.  

 

 O líder do Governo Provisório se referia ao aparente desfecho da crise militar entre o 

general Bertoldo Klinger, comandante da Circunscrição Militar de Mato Grosso, e o general 

Augusto Inácio do Espírito Santo Cardoso, recém nomeado ministro da Guerra. A crise 

começou com a insatisfação do general Klinger com a presença do tenentismo no Exército e 

que contava com a simpatia do ex-ministro da Guerra, general José Fernandes Leite de Castro3. 

Foi neste contexto que ocorreu a escolha do general Cardoso para a pasta da Guerra, o que não 

serviu para arrefecer o ânimo de Klinger. Este último, considerava Cardoso inapto para a 

função, além do fato de que seus dois filhos eram ligados ao movimento tenentista – Ciro e 

Dulcídio do Espirito Santo Cardoso4. O ápice da crise se deu em 1 de julho de 1932, quando o 

general Klinger enviou um ofício para o ministro Cardoso de caráter agressivo.Segundo 

                                                 
*Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) 
1 O nome do movimento eclodido em 1932 no estado de São Paulo pode variar de acordo com o posicionamento historiográfico 

dos autores que se debruçam sobre o tema, mas é mais conhecido pela terminologia Revolução Constitucionalista de 1932. 

Acreditamos que a nomenclatura mais correta seja a de guerra civil, não apenas por conta da projeção do conflito como pela 

própria definição do termo que, segundo o Dicionário de Política é a guerra conduzida quando conduzida por cidadãos de um 

mesmo Estado. Para Saint-Pierre a guerra civil se desenvolve em uma unidade decisória, como manifestação extrema de uma 

pluralidade política. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 

Brasília: Editora Universidade de Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, p. 572 e SAINT-PIERRE, Héctor 

Luis. A política armada: Fundamentos da guerra revolucionária. São Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 34. No presente artigo 

iremos nos referir ao conflito como Guerra de 1932.   
2Mantivemos a grafia original das fontes utilizadas neste artigo. VARGAS, Getúlio. Diário, Volume I (1930-1936). São Paulo: 

Siciliano; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1995, p. 115. 
3Para José Augusto Drummond, ainda que Castro tivesse um passado legalista, o general não criou “embaraços a quase irrestrita 

atividade política dos tenentes vitoriosos em 1930”.DRUMMOND, José Augusto. O movimento tenentista: intervenção militar 

e conflito hierárquico (1922-1935). Rio de Janeiro: Graal, 1986, p. 242. 
4Ibidem, p. 243. 
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Hilton,tratou se certamente do “mais inflamado documento jamais dirigido por um general 

brasileiro a seu ministro”5. O ofício enviado por Klinger acabou acarretando na sua reforma 

administrativa, o que elevou a tensão militar e política entre o Governo Provisório e os seus 

opositores, sobretudo no Exército6. No entanto, Getúlio Vargas acreditou que a crise havia 

passado quando o general Klinger entregou o comando da Circunscrição Militar sem realizar 

nenhum movimento militar ao coronel Oscar Paiva, indicado pelo Governo para substitui-lo. 

Outro fator que tranquilizou Getúlio Vargas, foi o telegrama enviado pelo interventor do Rio 

Grande do Sul, Flores da Cunha, concretizando o seu apoio ao Governo Federal7.  

 Como sabemos, a conclusão de Getúlio Vargas não poderia estar mais equivocada 

naquele momento e, no mesmo dia 9 de julho, rebentou a Guerra de 1932 em São Paulo. Mesmo 

com o tempo consumido pelas exigências que a guerra impunha a Vargas, este manteria a 

constância da sua escrita no seu diário pessoal.Entre os dias 10 e 11 de julho, escreveu uma 

pequena anotação que anunciava o que tomaria boa parte das suas preocupações nos próximos 

dias: 

Irrompe o movimento revolucionário em São Paulo. Todo o 

tempo absorvido nas providências para combatê-lo. Morosidades, 

confusões, atropelos, deficiências de toda ordem, felonias, 

traições, inércia. Algumas dedicações revolucionárias. Um ato 

impressionante a solidariedade do Rio Grande, através de Flores 

da Cunha. A unanimidade do Norte, solidariedade e colaboração 

dos demais estados... Nomeação do general Góis para 

comandante da tropa expedicionária. Stock de carabinas no 

material bélico: apenas 4.700! Os aviões do Exército que deviam 

voar não tem bombas!8 

 

 Neste trecho, Getúlio Vargas menciona a demonstração de lealdade das diferentes 

regiões do país, com uma atenção especial a fidelidade do Rio Grande do Sul e do seu 

interventor Flores da Cunha.  Além destas menções, Vargas também descreveu o pequeno 

estoque de material bélico do Exército, uma preocupação que se demonstraria constante em seu 

diário durante todo o conflito. Ressaltava igualmente, as confusões e traições, tema recorrente 

                                                 
5HILTON, Stanley. A guerra civil brasileira: história da Revolução Constitucionalista de 1932. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1982,p.66. 
6 Ainda segundo Drummond, a dicotomia tenentes versus legalistas foi um dos fatores que levou ao início das hostilidades da 

Guerra de 1932. DRUMMOND, José Augusto. op. cit., pp. 244-245. 
7 Para a narrativa detalhada dos acontecimentos que antecederam o início da guerra indicamos o livro de Stanley Hilton, op. 

cit., pp. 63-81. 
8 VARGAS, Getúlio.op. cit., pp. 115-116.  
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nas suas anotações, sobretudo relacionadas ao cotidiano da capital federal.Como poderemos 

analisar perceber através dos seus registros,o apoio a São Paulo no Distrito Federal.  

 A despeito do diário de Geúlio Vargas, devemos ressaltar que asua publicação pela sua 

neta, Celina Vargas do Amaral Peixoto, nos permite ter uma leitura mais aproximadados 

seuspensamentos durante este período. Entretanto, devemos lembrar que a “escrita de si” 

também é uma construção para a posteridade. Portanto, o diário de Vargas deve ser analisado 

com cautela e não apenas como um despretensioso diário íntimo alimentado apenas para o seu 

uso pessoal9. 

Para além da finalidade deste trabalho, é interessante observamos o contraste que havia 

entre o homem público e político para com os pensamentos internos do chefe do Governo 

Provisório. Este nem sempre externava seus sentimentos e as suas preocupações, sendo definido 

por Robert Levine como umrealista “e mestre em ocultar suas intenções, Vargas era um homem 

difícil de ser decifrado, até pelos amigos”10. Sendo assim, seu diário publicado em 1995 também 

é uma fonte fundamental para a análise do Distrito Federal durante a Guerra de 1932. Seu diário 

adquire relevância maior ainda quando identificamos que a imprensa se encontrava censurada11 

e o Governo Provisório temiaa atmosfera política na capital.Até mesmo demonstrações de apoio 

a São Paulo incomodavam e deveriam ser evitadas,quando ocorriam, não eram noticiadas.  

 Mesmo diante da convulsão que atingia o país, Getúlio Vargas procurou aparentar 

calma. Ao menos aos olhos do seu oficial-de-gabinete, Luiz Vergara. Este relatou na seguinte 

passagem a sua rotina ao longo da guerra junto a Vargas: 

O trabalho começavas às 7 da manhã e ia pela noite adentro. 

Algumas vêzes, para ganhar tempo, fazia as minhas refeições no 

próprio Palácio Guanabara. Quase todos os que procuravam o 

Presidente, civis e militares, se mostravam nervosos e 

apreensivos. Só êle, imperturbável na sua calma, não se 

impacientava. 12 

 

                                                 
9 Neste sentido, nossa inspiração toma por base a reflexão contida na obra organizada pela historiadora Angela de Castro 

Gomes, intitulada Escrita de si, escrita da História. In: GOMES, Angela de Castro (org.). Escrita de si, escrita da História. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.  
10LEVINE, Robert M. Pai dos Pobres?: O Brasil e a era Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 14. 
11 De acordo com o decreto 21.611. O Correio da Manhã transcreveu o decreto que criou o Departamento de Censura e 

Publicidade na repartição da Polícia do Distrito Federal, o decreto não contém muitas informações além de explicar que a sua 

criação possui relação com a situação anormal. Posteriormente, no dia 16 de julho, o periódico informava que o Departamento 

foi instalado no prédio da Imprensa Nacional e era chefiado por Rivadavia Corrêa Meyer. No dia 14, o jornal transcreveu o 

“Decreto n. 21.611, de 12 de julho de 1932 – Crea na Repartição da Policia do Districto Federal o Departamento de Censura e 

Publicidade [...] O chefe do governo provisorio da Republica do Estados Unidos do Brasil, considerando que o levante militar, 

de que foi theatro, ultimamente, a capital do Estado de S. Paulo, tem preoccupado, como era natural, a attenção da policia do 

Districto Federal, que, como lhe cumpre, tem agido no caso com o maximo interesse, resolve crear, naquella repartição, o 

Departamente de Censura e Publicidade.” Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 14 e 16/07/1932. 
12VERGARA, Luiz. Fui secretário de Getúlio Vargas. Rio de Janeiro; Porto Alegre; São Paulo: 1960, pp. 77-78.  
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 Para Vergara, Getúlio Vargas conseguiuse manter calmo, mesmo diante de uma guerra 

civil.Entretanto, ao consultarmos o diário de Getúlio Vargas, percebemos a diferença da calma 

que o homem público demonstrava com à apreensão capturada nos seus escritos pessoais. 

Durante a Guerra de 1932, o seu diário se encheu de notícias do frontde batalha e de assuntos 

vinculados ao conflito. Para além da preocupação de Vargas com a guerra, é possível notarmos 

que os acontecimentosda capital federal do país também o afligia. É provável que ainda 

estivesse na sua memória e de outros líderes do Governo Provisório, a vitória da revolução de 

1930, quando o presidente Washington Luís foi deposto por uma junta militar que se encontrava 

no Distrito Federal, sem que fosse necessário a chegada das tropas na cidade. 

Neste sentido, pretendemos ao longo deste artigo analisar as manifestações favoráveis 

e contrárias ao Governo Provisório, ocorridas no Distrito Federal durante a Guerra de 1932. A 

despeito desta análise, procuramos observar não apenas o advento destas manifestações, mas 

também investigar o impacto que tiveram no cotidiano da cidade e no governo de Getúlio 

Vargas que se encontrava num sério momento de contestação13.  

 

AS MANIFESTAÇÕES NO DISTRITO FEDERAL  

DURANTE A GUERRA DE 1932 

Logo após o início do conflito, entre os dias 20 e 24 de julho, Getúlio Vargas escreveu no 

seu diário que os estudantes da capital pediam a suspensão das aulas. Segundo Vargas, este fato 

foi explorado pelos “perrepistas”, o que resultou em demonstrações “subversivas” na rua. No 

mesmo parágrafo, revelou ter descoberto “uma conspiração de elementos paulistas que, 

perdendo a esperança de conseguir a adesão de tropas, resolvem praticar atentados pessoais 

nestacapital. São feitas várias prisões”14.  

 O jornalista Sertório de Castro, opositor do Governo Provisório, também registrou no 

seu diário pessoal, a manifestação realizada pelos estudantes mencionada por Getúlio Vargas. 

O registro mais preciso do autor, possivelmente é fruto da sua proximidade maior com os 

acontecimentos do dia 21 de julho. O autor fornece inúmeros detalhes da revolta popular. 

Segundo Castro, a manifestação iniciou-se com a notícia de que violentos combates ocorreram 

na frente de batalha de Resende, sendo alto o número de feridos e mortos das tropas federais. 

Diante destes rumores, o centro da cidade agitou-se, levando a aglomeração de estudantes e 

                                                 
13 Robert M. Levine, definiu a Guerra de 1932 como a “crise mais tempestuosa do regime”13  de Getúlio Vargas. LEVINE, 

Robert M, op. cit., p. 53. 
14 VARGAS, Getúlio.op. cit., p. 117. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

643 

 

 

início da manifestação após às 15 horas no Teatro Municipal. O autor continua a narração do 

evento e diz que: 

... o grande grupo, já consideravelmente engrossado por 

numerosas pessoas do povo, moveo-se pela avenida [Rio Branco] 

acima. Ao chegar à galeria Cruzeiro, dominados os manifestantes 

por um intenso enthusiasmo, arrebentaram o famoso quadro onde 

se affixavam, de momento a momento, as pêtasofficiaes 

divulgadas por aquelle vespertino outubrista [O Radical]. E as 

calçadas, as portas dos estabelecimentos commerciaes e as 

janellas dos altos sobrados, encheram-se de gente para ver desfilar 

a multidão que varava o centro entre acclamações a S. Paulo e à 

constituinte. Era uma demonstração de virilidade que ia 

empolgando a população. Na esquina da rua do Ouvidor olhos 

voltados para as sacadas do sobrado onde tem sua séde “O 

Radical”, como que esperava a multidão alguma scena imprevista 

e grave. Era a imminencia de um ataque. Mas a onda de 

manifestantes limitou-se a proromper em assobios e assuadas, 

entrando pela rua do Ouvidor, que se encheo em toda a sua 

extensão, até o largo de São Francisco. Ali se postou no proposito 

de realisar um comicio. Dir-se ia, pelo estado collectivo dos 

espíritos, que era o começo da agitação, já tão retardada na capital 

do Paiz. Não tardou que chegassem um contingente de infanteria 

e, logo a seguir, um numeroso piquete de cavallaria da Policia 

Militar. Começaram, então, as correrias e o tumulto. Desciam 

estrepitosamente, numa sensação de perigo immediato, as 

cortinas de aço das casas commerciaes, e durante muito tempo 

permaneceo o centro em sobressaltos, refluindo do Largo de São 

Francisco para as ruas circumvisinhas grupos de fugitivos em 

corridas desabaladas. As primeiras pedras cruzavam-se no alto. E 

milhares de vozes humanas, em gritos desconcertantes, 

continuavam no seu clamor: 

- Abaixo a Dictadura! 

- Viva S. Paulo! 

- Viva o general Klinger! 

- Viva o general Isidoro! 

Não seria o prenuncio de uma revolução civil? 15 

 

 A descrição da manifestação por Sertório de Castro deve ser analisada com cuidado por 

conta do seu evidente posicionamento político contrário ao governo. No entanto, ao 

compararmos sua anotação com o registro realizado por Getúlio Vargas podemos perceber a 

proporção que a manifestação tomou. A importância do evento foi assumida pelo próprio relato 

do chefe do governo que revelou ter sido necessário realizar “várias prisões”. O grupo, a 

                                                 
15CASTRO, Sertorio de. Diario de um combatente desarmado (a revolução de Sâo Paulo vista e apreciada do Rio de Janeiro). 

São Paulo: Livraria José Olympio, 1934, pp. 69-70.  
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princípio pequeno, engrossou conforme caminhava pela principal avenida da cidade, assim 

como, por ruas importantes do centro urbano da capital. Ao longo deste trajeto, chegou a 

hostilizar com assobios e vaias o jornal governista O Radical. Os manifestantes somente 

sofreram a repressão da Policia Militar quando chegaram no largo de São Francisco, local onde 

se pretendia realizar um comício. Com a chegada dos policiais, deu-se início a um tumulto e os 

manifestantes chegaram a revidar atirando pedras e entoando frases de apoio a São Paulo e 

contra o Governo Provisório. Interessante notar que em momento algum Sertório de Castro faz 

alusão aos “perrepistas”16 mencionados por Getúlio Vargas no seu diário e que estariam 

infiltrados entre os manifestantes. Pelo contrário, refere-se ao movimento como uma possível 

ação tardia da população da capital do país. É evidente que Castro pode ter ocultado esta 

informação, no entanto, pela análise que realizamos do seu diário, acreditamos que se fosse este 

o caso ele teria revelado tal fato. Sertório de Castro não ocultou ao longo do seu diário o seu 

posicionamento político favorável ao estado paulista, sendo um franco opositor do Governo 

Provisório.   

 Mesmo que o Governo Provisório conseguisse conter manifestações contrárias a ele no 

Distrito Federal, estas devem ter impactado e causado apreensão nos elementos governistas. 

Ainda que a manifestação relatada acima fosse pontual, é digno de nota que tenha ocorrido em 

plena guerrae no centro do Distrito Federal, justamente quando a manutenção da ordem era 

crucial para o governo. O efeito de demonstrações como estas preocupavam o governo federal 

e afligiam o general Góes Monteiro, um dos principais aliados de Getúlio Vargas e comandante 

das tropas no Destacamento Leste. No dia 18 de julho, do front de batalha em Barra Mansa, 

Monteiro escreveu uma carta que, além de manter Vargas informado sobre o campo de 

batalha,demonstrava a sua apreensão com a situação da capital federal. Nesta, o general dizia 

que: 

Acaba de chegar aqui, a chamado meu, o João Alberto. Sei de 

suas atividades no Rio, e enquanto não se tiver organisado o 

destacamento que elle há de commandar, acho de toda 

conveniência para nós que permaneça na Capital. Alem de mais, 

não será aconselhavel o seu afastamento, enquanto não tivermos 

a segurança absoluta de que não surgiram possibilidades de 

perturbação de ordem, ahi. 17 

 

                                                 
16 Alcunha dos integrantes e simpatizantes do Partido Republicano Paulista. 
17 Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, doravante CPDOC.  Arquivo Getúlio Vargas, 

Classificação: GV c 1932.07.18/2, data 18/07/1932. 
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 Góes Monteiro recomendou a Getúlio Vargas que o então capitão João Alberto 

permanecesse no Rio de Janeiro até que o destacamento que seria comandado por ele estivesse 

pronto. O general aconselhava ainda, que a partida de João Alberto se desse apenas após a 

garantia de não haver nenhuma possibilidade de perturbação da ordem no Distrito Federal. 

Desde o dia 15 de abril de 1932, João Alberto era chefe de Polícia da capital do país. Nomeado 

por Vargas, criou a Polícia Especial, especializada em distúrbios de rua e responsável pela 

prisão de inúmeros políticos acusados de conspirar contra o Governo18, o que por sua vez 

explica a preocupação de Góes Monteiro mantê-lo na capital19.  

 Pouca coisa encontramos referente a passeatas, comícios ou qualquer manifestação 

favorável ao Governo Provisório na capital. Nos diários de Getúlio Vargas e de Sertório de 

Castro não há nenhum registro detalhado sobre eventos desta natureza, apenas breves 

comentários. Foi na imprensa que conseguimos encontrar matérias se referindo a convocação 

de dois comícios solidários ao governo. Ambos foram convocados pela Legião Cívica 5 de 

Julho, instituição vinculada ao tenentismo20. Na primeira matéria, a Legião convocava, para o 

dia 11 de julho,  “às 5 horas da tarde, um grande comicio na escadaria do Theatro Municipal, 

sobre os acontecimentos, etc"21. O meeting da Legião foi alvo de matéria do jornal Correio da 

Manhã. Este jornal relatou que: 

Promovido pela Legião 5 de Julho, realizou-se hontem, nas 

escadarias do Theatro Municipal á praça Floriano, um comicio 

em favor do governo provisório. O "meeting" teve inicio as 5 

horas da tarde. A commissão organizadora postou-se ao alto da 

escadaria, empunhando as bandeiras Nacional e da Legião e 

cartazes com legendas. O primeiro orador foi o sr. Amoacyr 

Niemeyer, que falou contra o movimento iniciado em São Paulo. 

Seguiu-se-lhe com a palavra uma senhora, d. Ursula de Medeiros, 

que terminou dando um viva ao sr. Getúlio Vargas. Outros 

oradores ainda fizeram-se ouvir, terminando o comicio na melhor 

ordem.22 

 

                                                 
18Segundo o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (DHBB) produzido pelo Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil (CPDOC), doravante citado como DHBB/CPDOC. In verbete: João Alberto, 

DHBB/CPDOC, s/p. 
19 Na ausência do João Alberto assumiu o capitão Dulcídio do Espirito Santo Cardoso, filho do ministro da Guerra. O Radical, 

Rio de Janeiro, 11/07/1932. 
20 Segundo o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro a Legião foi uma organização “política apartidária, também chamada 

Legião 5 de Julho, surgida em 1931 dentro do movimento de criação de legiões revolucionárias em todo o país, liderado pelos 

‘tenentes’. Tinha sede no Rio de Janeiro, e uma filial em São Paulo. Seu objetivo era ‘pugnar pela obra de renovação política, 

social, cultural e econômica iniciada com as revoltas tenentistas de 1922 e 1924 e com a Revolução de 3 de outubro de 1930’. 

Desapareceu em 1934.” In verbete: Legião Cívica 5 de Julho, DHBB/CPDOC, s/p. 
21O Radical, Rio de Janeiro, 11/07/1932. 
22Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 12/07/1932. 
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 Segundo o Correio da Manhã, o comício realizado pela Legião terminou na “melhor 

ordem”, o que contrasta com a violenta manifestação de oposição ao Governo Provisório 

analisada por nós anteriormente. O jornal O Radicalnão perdeu a oportunidade de noticiar em 

suas páginas o movimento a favor do governo. Sua versão sobre os fatos é reveladora. Na 

matéria que publicou, diz que:  

... a União Civica 5 de julho, com todos os seus componentes e 

mais pessoas que expontaneamente se associaram, reuniu-se na 

Avenida da Nações e iniciou uma grande passeata pelas ruas da 

cidade, em homenagem ao Chefe do Governo Provisorio e 

protesto contra os inimigos da revolução triumphante em 1930. 

Posta em marcha, levando a frente as bandeiras da Republica e 

daquella agremiação, desceu a Avenida Rio Branco em 

constantes vivas a Revolução, ao dr. Getúlio Vargas, ao Exercito, 

á Armada, ao Rio Grande e a Minas. Ao chegar em frente a esta 

redacção, já o prestito se compunha de centenas de pessoas, 

fazendo uma ligeira parada, prorrompendo em insistentes 

aclamações de O RADICAL. Esse gesto que muito nos 

sensibilisou diz bem da mentalidade do nosso povo que está 

coheso e forte ao lado da sua causa que é também a nossa - a de 

repudio aos tyranos e profissionais da politica.23 

 

 Para o jornal, o evento organizado pela comissão da Legião Cívica 5 de Julho e 

composta pelos seus componentes, teria recebido aindaa adesão espontânea de pessoas. Não 

negamos que este fato possa ter ocorrido, no entanto, o que queremos ressaltar, é a menção 

deste fato pelo jornal. É evidente que o órgão tenentista procurou demonstrar que o meeting foi 

engrossado pela população da cidade e não vinculada a Legião, num claro sinal de apoio ao 

governo.  As vivas entoadas durante a passeata em nome do Exército e da Armada procuravam 

demonstrar para a população que estas forças se encontravam coesas em torno do governo. Já 

as vivas paras os estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, remetiam ao fato destes 

estados serem considerados decisivos para assegurar a vitória militar do Governo Provisório.  

 Sertório de Castro, em registro sobre o evento, nos apresenta uma perspectiva distinta 

da apresentada pelo O Radical e o Correio da Manhã. Segundo a visão de Castro sobre o 

comício: 

Á tarde realisava-se o comicio anunciado. Pela Avenida Rio 

Branco desfilou um cortejo de automoveis abertos, vindos da 

Praça Mauá, conduzindo aquelles eternos estivadores incumbidos 

de figurar como povo em actos como aquelle, e empunhando os 

estandartes das associações de sua classe. Perante um grupo de 

                                                 
23O Radical, Rio de Janeiro, 12/07/1932. 
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umas duzentas pessoas acumuladas naquella escadaria, alguns 

oradores, entre os quaes uma alentada e gesticulante senhora que 

se dizia representante da mulher brasileira, fizeram como lhes foi 

possivel a apologia do dictador, lapidaram a S. Paulo e seus 

homens. Os estudantes da Escola Nacional de Bellas Artes, 

porém, recusaram-se a tomar a serioaquella cerimonia civica, e 

munidos de alto-falantes interrompiam a cada momento, entre 

risadas sadias dos transeuntes que cautelosamente se afastavam 

quanto possivel, em seu trajecto pelo local, das escadarias 

occupadas pela minguada multidão, as hyperboles e as 

objurgatórias dos oradores, com exclamações como esta:  

- Viva São Paulo! Viva o general Klinger!24 

 

Para o jornalista, as pessoas presentes no comício eram estivadores que ali estavam para 

figurarem como o “povo”. Dessa forma, Castro procurou diminuir a adesão popular e 

espontânea ao comício o que, consequentemente, seria um sinal de pouco apoio ao governo 

naquele momento. Podemos perceber, que o relato de Castro neste ponto difere 

substancialmente do jornal O Radical. Devemos ponderar entre as diferentes versões sobre o 

meeting, a dicotomia do posicionamento político de ambas as fontes aqui analisadas, assim 

como os seus diferentes relatos sobre o evento não nos permite chegar a uma conclusão 

satisfatória. Contudo, esta observação não nos impede de conjecturarmos e neste sentido 

acreditamos que a relativização seja o caminho, retirando os possíveis excessos de ambas as 

fontes. Sendo assim, defendemos que o comício recebeu adesão de populares, pois é óbvio que 

o Governo Provisório contava com apoio de parte da sociedade. Em contrapartida, por ter sido 

organizado pela Legião Cívica 5 de Julho, nada mais natural que significativa parcela das 

pessoas no comício fossem ligadas a organização ou a classes profissionais simpatizantes do 

governo.  

Na mesma edição em que O Radical convocava para o comício do dia 11, o jornal 

publicou mais uma convocação da Legião Cívica para a realização de outro comício a ser 

realizado no sábado próximo, dia 16 de julho. Novamente, o encontro seria no Teatro 

Municipal, às 17 horas. Nas palavras do jornal, a convocação era para um:  

[...] 'meeting' monstro, onde se farão ouvir varios oradores. Após 

o 'emeting' os legionarios e o povo se dirigirão no Palacio do 

Catete, onde, numa demonstração de patriotismo, protestarão sua 

solidariedade e apoio ao illuste dr. Getulio Vargas, digno chefe 

do Governo Provisorio.25 

                                                 
24 CASTRO, Sertório de. op. cit., pp. 42-43. 
25O Radical, Rio de Janeiro, 12/07/1932. 
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 Ao contrário do que esperávamos dessa vez o O Radical não publicou nenhuma matéria 

sobre o comício26. Nos restando a cobertura do jornal Correio da Manhã. Segundo este:  

A demonstração publica que a Legião Civica 5 de Julho, vinha 

profusamente annunciando nos ultimos dias, teve logar, hontem, 

ás 5 horas da tarde, defronte ao Theatro Municipal. Um popular, 

num travesti de fraque valendo-se da presença de pequeno grupo 

de curiosos, que se reuniam antes da hora do ‘meeting’ nas 

immediações do Theatro Municipal, pretendeu pilheriar, 

desvirtuando o sentido da manifestação, no que foi mal sucedido. 

Afinal, já então com grande aglomeração popular, precisamente 

as 5 horas da tarde, chegou ao local a commissão promotora do 

comicio, representando a Legião Civica 5 de Julho. No topo da 

escadaria do Municipal, postaram-se dois porta-estandartes, 

sobraçando o pavilhão da Legião e a Bandeira Nacional. Uma 

banda de musica do 1º Batalhão da Policia Militar, antes de 

falarem os oradores executou uma marcha. Dez minutos 

decorridos, as 5 horas e 10 minutos da tarde, assomou na tribuna 

o dr. Collares Junior, que falou na qualidade de delegado do Club 

3 de Outubro. Desculpa-se, no exordio do atrazo na realização do 

‘meeting’, dada a demora que teve em intervir junto a policia para 

ali ter logar a reunião, uma vez que insistiam as autoridades na 

localização da massa popular na esplanada do Castello. 

Attendendo, porém, ao caracterpatriotico do ‘meeting’, a policia 

cedeu. Fazem-se ouvir outros oradores, entre elles o sr. Clovis 

Nobrega, ainda pelo Club 3 de Outubro, sendo então collocados, 

ao lado dos pavilhões da Legião e do Brasil cartazes com 

saudações ‘ao grande ministro José Américo’. E a massa popular, 

pressurosa de acolher o ministro da Viação, na sua chegada a esta 

capital a bordo do ‘Almirante Alexandrino’ deslocou-se até no 

caes da praça Mauá.27 

 

 A cobertura realizada pelo Correio da Manhã sobre o comício do dia 16 também é 

bastante reveladora e nos oferece alguns elementos para análise. Em primeiro lugar, destacamos 

a presença de uma personagem que o jornal nomeou de um “travesti de fraque” e que se fez 

presente no evento com o intuito de desvirtuar o sentido da manifestação. Aqui, nos resta apenas 

conjecturar com a seguinte questão: seria uma pilheria ou se tratava de um protesto realizado 

por um opositor do governo? Além deste aspecto, ressaltamos a organização do evento que teve 

mais tempo para se preparar do que o meetingrealizado no dia 12 e convocado às pressas pela 

                                                 
26 Devemos informar que a edição do dia 18 do jornal O Radical, tem alguns trechos desgastados pela ação do tempo, o que 

dificulta a sua leitura. No entanto, mesmo nestas áreas, a pouca leitura que conseguimos realizar não indicou para nenhuma 

matéria sobre o comício. 
27Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 17/07/1932. 
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Legião. Sendo assim, o evento pode contar com a presença da banda de música do 1º Batalhão 

da Polícia Militar da capital. O aspecto mais organizado do comício também pode estar 

relacionado ao fato de que após a sua realização estava previsto o seu deslocamento para o cais 

da Praça Mauá, aonde os manifestantes iriam recepcionar o ministro da Viação José Américo.  

Após o comício do dia 16, não encontramos mais nenhuma matéria na imprensa sobre 

a realização de qualquer manifestação favorável ao Governo Provisório, exceto aquelas 

realizadas por ocasião da chegada de tropas ou de políticos e militares proeminentes. Outrossim, 

não encontramos mais convocação da Legião Cívica 5 de Julho para qualquer evento desta 

natureza. Para esta última, ao que nos parece, seus esforços ao longo da guerra foram 

redirecionados para campanhas de arrecadação de agasalhos para os soldados do fronte nos 

preparativos dos legionários que lutariam em defesa do governo28. Quanto ao Governo 

Provisório, provavelmente este não quis mais correr riscos de manifestações que poderiam levar 

a eventuais distúrbios da ordem, sobretudo estimulados pelos seus opositores. O que não 

impediu que as manifestações contrárias ao governo voltassem a se repetir.  

Entre os dias 1 e 2 de agosto, Getúlio Vargas votou a registrar em seu diário 

manifestações contrárias ao governo. Na anotação destes dias, além de notícias sobre o front de 

batalhas, registrou que: 

As anunciadas revoltas, meetings etc. reduzem-se a algumas 

arruaças promovidas por um grupo de mulheres exaltadas, de 

reconhecida filiação política, através das quais alguns homens se 

aproveitam para insultar a polícia. Continuaram os boatos de 

conspirações nesta capital para a prática de atentados contra 

membros do governo.29 

 

 O chefe do Governo Provisório minimizou o movimento dizendo que não passaram de 

“arruaças” e que estavam vinculadas a setores políticos reconhecidos, provavelmente de 

oposição. Recorrendo a mesma estratégia utilizada por Sertório de Castro, Vargas questionava 

a legitimidade do evento dizendo que foram elementos específicos e partidários que 

participaram da “arruaça”, não fazendo parte, portanto, do povo. 

 No que diz respeito as “anunciadas revoltas, meetings etc”, mencionadas por Getúlio 

Vargas, nos interessa aqui saber de onde partia o comando para estas manifestações. Vargas em 

seu registro não nos responde a esta questão. Mas, o que o diário de Getúlio Vargas oculta, o 

                                                 
28 Ao longo da Guerra de 1932 foram várias notas emitidas pela Legião na imprensa divulgando este fato, tanto no O Radical 

quanto no Correio da Manhã. 
29 VARGAS, Getúlio.op. cit., p. 120. 
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de Sertório de Castro revela.  Com base na sua publicação, conseguimos identificaro motivo e 

a origem do movimento que resultou nas “arruaças”.Segundo Castro, tratou-se de um apelo 

realizado no dia 28 de julho pelo rádio, aonde a “voz de São Paulo” teria convidado os cariocas 

para uma parada silenciosa às 12 horas do dia 1 de agosto, em homenagem aos mortos das 

frentes de batalhas. Segundo o jornalista, a mocidade das escolas, universitários entre outros 

membros da sociedade carioca chegaram a quotizar um valor para a confecção de boletins 

convocando para a manifestação. Os convites foram distribuídos no dia 29 de julho, na parte da 

tarde e da noite.Ainda segundo o autor, a polícia chegou a efetuar algumas prisões de indivíduos 

que estavam distribuindo os boletins, mas outros elementos os substituíram30. 

 Sertório de Castro dedicou uma significativa parte do seu registro sobre o dia 1 de agosto 

a manifestação. Segundo o autor, o dia havia começado de maneira atípica sem as ameaças 

policiais e a presença da infantaria que andava armada pelas ruas da cidade com carabinas. 

Castro escreveu que o ambiente da cidade parecia “mesmo natural, dada a anormalidade da 

situação que atravessa o paiz”31. No que diz respeito a manifestação, registrou que após às 11 

horas da manhã a cidade foi “se animando de modo impressionante” e que as pessoas chegavam 

de bonde, de ônibus, de trem pela Estação Pedro II e até mesmo em veículos particulares. A 

multidão, segundo Castro, era tão grande que da estação ferroviária iam andando até o centro, 

pois os automóveis eram insuficientes. Entre outras localidades, a galeria Cruzeiro e suas 

imediações, Rua Sete de Setembro, São José, do Ouvidor, Alfândega, Rosário e Avenida Rio 

Branco acima se encontravam cheias. Segundo Castro, “a população havia acudido com 

enthusiasmo previsto ao apello de S. Paulo, desprezando com serenidade e bravura as ameaças 

da policia”. A manifestação contrária ao governo, segundo Castro, ocorreu no primeiro 

momento sem nenhuma repressão da polícia, mas não foi assim até o seu final. A este respeito, 

Castro narrou ao longo de mais de 4 páginas inúmeras situações referentes a repressão da polícia 

contra a manifestação. Contra esta, teria sido empregada a cavalaria e até mesmo o relato de 

disparos de armas de fogos contra os manifestantes32.  

 A probabilidade da orientação política de Sertório de Castro influenciar em seu relato 

sobre a manifestação é alta. No entanto, o fato de jornais como O Radical e o Correio da Manhã 

não publicarem estas manifestações, demonstram que elas eram grandes o suficiente para 

incomodarem o governo, sobretudo neste momento em que este último precisava do apoio e 

                                                 
30 CASTRO, Sertório de. op.cit., pp. 100-102. 
31Ibidem, p. 108. 
32CASTRO, Sertório de. op.cit., pp. 110-115. 
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legitimação da população. Da mesma forma, é expressivo que estas manifestações merecessem 

a atenção de Getúlio Vargas no seu diário, rivalizando com assuntos relacionados ao front de 

batalhas em São Paulo, e em outros estados; voluntariado; municiamento das tropas do Governo 

Provisório; conspirações; negociações para a paz;entre outros.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até o final do conflito, Getúlio Vargas tornou a registrar eventos desta natureza. No dia 

22 de agosto, registrou: 

Pouco antes do almoço, chegou Osvaldo Aranha, afirmando que 

às 14 horas rebentaria um movimento sedicioso na capital. Tudo 

estava preparado para isso, e os avisos eram constantes. Às 14 

horas, explodiram duas bombas no recinto da exposição. Era o 

sinal convencionado. O povo aglomerou-se, vivas a São Paulo, e 

ficaram aguardando o pronunciamento das tropas. Estas 

permaneceram fiéis. Houve algumas prisões de exaltados, ligeiras 

correrias na avenida e tudo. 33 

 

 Neste relato, podemos notar indícios de que a atenção de Getúlio Vargas e de seus 

aliados sobre as manifestações na capital faziam parte de uma preocupação maior. Tratava se 

da mobilização de um front interno que visava a mobilização total da sociedade para apoiar o 

Estado34. Nesta ótica, mobilização, legitimação e o apoio da sociedade carioca eram 

fundamentais para o governo, principalmente por se tratar da capital do país. Sendo assim, 

manifestações contrárias ao governo eram indesejadas e precisavam ser reprimidas pelo perigo 

que representavam. Não se tratava apenas do controle da ordem, mas de demonstrar a coesão e 

apoio da população do Distrito Federal ao Governo Provisório.   

                                                 
33 VARGAS, Getúlio.op. cit., p. 125. 
34 Conceito retirado da obra de CYTRYNOWICZ, Roney. Guerra sem Guerra: A mobilização e o cotidiano em São Paulo 

durante a Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Geração Editorial: Editora da Universidade de São Paulo, 2000, p. 15. 
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UMA MULHER NA CAMPANHA DO MARECHAL: A PARTICIPAÇÃO 

DE EDNA LOTT NA CAMPANHA PRESIDENCIAL DO MARECHAL 

TEIXEIRA LOTT (1959-60) 

 

Felipe Varzea Lott de Moraes Costa* 

 

O presente trabalho versa sobre a trajetória política de Edna Marília Lott de Moraes 

Costa1. Edna Lott, duas vezes deputada estadual, pelo extinto Estado da Guanabara, durante a 

década de 1960, ingressou na política ao participar da campanha presidencial de seu pai, 

marechal Henrique Teixeira Lott2, já em 1959, quando sua candidatura começava a ser aventada 

nos meios políticos. 

Como deputada estadual, atuou principalmente na defesa dos profissionais da área de 

segurança (militares das três forças, policiais e bombeiros), da classe das professoras, 

principalmente normalistas (profissão que exercia antes de sua vida parlamentar), e na inserção 

da mulher na vida e na disputa política. Foi eleita pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em 

1962, e pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em 1966; sendo este último mandato 

abreviado pelo Ato Institucional n.º 5 (AI-5), em 1969. 

Neste último ano, sua vida política mudará das lides parlamentares para a busca de seu 

filho, militante da Aliança Libertadora Nacional (ALN), recém preso. A busca por seu filho 

culminará com o seu assassinato, em junho de 1971, crime mal apurado e repleto de vicitudes 

processuais. 

                                                 
*Mestrando pelo PPGH-UFF 
1Edna Lott é uma política ainda pouco trabalhada na historiografia, aparecendo, nas parcas vezes, em obras sobre 

o seu pai, marechal Henrique Teixeira Lott. Em muitos dos trabalhos sobre o marechal Lott pode-se coletar dados 

importantes sobre a personagem deste artigo, como: WILLIAM, Wagner. O soldado absoluto. Rio de Janeiro: 

Record, 2005; CARLONI, Karla. Marechal Lott, a opção das esquerdas: uma biografia política. 1.e. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2014. Estas serão as principais fontes bibliográficas sobre Edna Lott. Além desses trabalhos sobre o 

pai, Edna Lott é objeto de um verbete e uma monografia em Ciências Sociais: CARLONI, Karla. Edna Lott. In: 

Dicionário da Política Republicana do Rio de Janeiro. Abreu, Alzira Alves de; Paula, Christiane Jalles de. (org.) 

1.ed. Rio de Janeiro: FGV; CPDoc, 2014. p. 693-4; LOTT, F., “Entre dois amores”. Ethos familiar e política na 

experiência de Edna Lott. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade 

Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de Ciências Sociais, 2016. 
2 Sobre o marechal Teixeira Lott ver: CARLONI, Karla. Marechal Lott, a opção das esquerdas: uma biografia 

política. 1.e. Rio de Janeiro: Garamond, 2014; _______. Forças armadas e democracia no Brasil: o 11 de 

Novembro de 1955. Rio de Janeiro: Garamond, 2012; WILLIAM, Wagner. O soldado absoluto. Rio de Janeiro: 

Record, 2005. 
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Este artigo se debruçará sobre a sua entrada na vida política ao participar da campanha 

presidencial de seu pai, mal. Lott, dando enfoque ao aspecto de gênero, apresentando as 

diferentes figuras femininas – filha, viúva, mãe, trabalhadora - encarnadas por Edna ao longo 

daquele pleito.  

 

INGRESSO NA VIDA POLÍTICA 

Edna Lott adentra na política em 1959, ano em que se começava a reforçar a candidatura 

de seu pai, marechal Henrique Teixeira Lott, então ministro da Guerra (1954-1960). A atuação 

do marechal Lott, como ministro de Juscelino Kubitschek, criou uma áurea mítica em torno da 

figura do velho militar, convertendo-o em um símbolo patriótico. O contra-golpe de 1955, 

garantindo a posse dos eleitos JK e João Goulart, e o desbaratamento de sucessivas tentativas 

de golpes de Estado, Jacareacanga (1956) e Aragarças (1959), garantindo a segurança e a 

realização cabal do mandato do presidente bossa-nova, transformaram-no em “bastião da 

democracia e do nacionalismo”. 

A proporção alcançada por seu nome, embora não o agradasse, o alçaram a candidato 

presidencial ao pleito de 1960, pelo Partido Social Democrático (PSD). Embora o mesmo 

partido de Juscelino, Kubitschek fez de tudo para que nenhum grande quadro do PSD 

concorresse a reeleição, visando o projeto JK-65. Nos cálculos políticos de Juscelino, a derrota 

em 1960 era fundamental para a sua vitória cinco anos depois; assim, defendia a rotatividade 

da cadeira presidencial, já ocupada pelo PSD, com Dutra (1946-50) e ele próprio, Juscelino, e 

pelo PTB, com Vargas (1950-54), faltando apenas, dos principais partidos políticos daquela 

época, a União Democrática Nacional (UDN)a ocupar o cargo máximo da magistratura 

brasileira, e atuava de modo a afastar as possibilidades do grandes caciques do seu partido, 

como Amaral Peixoto, Tancredo Neves, José Maria Alkimin, etc. 

O marechal Lott, dentro dessa estratégia de JK, era um candidato oportuno por não saber 

lidar com o jogo político civil. Representava o governo de JK ao mesmo tempo que não era 

ligado ao partido do presidente, PSD, numa jogada que a derrota eleitoral causaria poucos danos 

à imagem dos dois, Juscelino e PSD. Ao velho militar não interessava continuar na vida política, 

mas o “sacrifício pela pátria” falava alto à sua pessoa, candidatando-se, assim, como um último 

ato de renúncia pessoal em prol da pátria. 

A participação do marechal Lott, em sua própria campanha, será discreta, abrindo a 

possibilidade para outras personagens assumirem a linha de frente da lide eleitoral. Uma dessas 

figuras será sua filha, Edna Marília Lott de Moraes Costa, participando em comícios, fundação 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

654 

 

 

de comitês eleitorais, viagens aos estados da federação, possuindo, inclusive, um documento 

que a conferia o direito de representar o candidato presidencial em eventos políticos daquele 

pleito. Ao contrário da motivação de seu pai, que atuava na política “por patriotismo”, Edna 

afirmava que fazia “política por gosto” sem desanimar com os conselhos do velho marechal. 

Eu faço política por gosto, meu pai por patriotismo. Ele é um 

símbolo nacional, como todo mundo sabe, e costumava me 

prevenir que a política é uma piscina de crocodilos, mas nem isso 

me desanimava3.  

 

PAPÉIS EXERCIDOS NA CAMPANHA 

Edna Lott assumirá, além de ser uma das lideranças da campanha, uma imagem voltada 

principalmente ao público feminino, representando a mulher em suas mais diversas facetas, 

como mãe, filha, viúva, trabalhadora, etc. 

A primeira delas, quando sua atuação ainda estava mais atada a figura do marechal Lott, 

representava a filha que apresenta as qualidades do pai ao grande público, aqueles atributos que 

só uma filha poderia saber como o gosto pela natação e ginástica e de ouvir música, 

principalmente o piano4. Essa imagem terá como função mitigar a imagem severa e rigorosa do 

homem da caserna, que dificultava a identificação dos eleitores com o candidato. Ao apresentar 

as características do pai, fugindo da imagem cristalizada do militar, Edna amenizava a figura 

rígida do marechal Lott, transformando-o no “pai”, “naquele que protege”, irmanando-o com 

outros milhares de pais brasileiros, uma figura mais próxima dos eleitores do que o militar. 

Meu pai conheceu dificuldades para criar seus filhos e sempre 

viveu modestamente. Deu-nos, entretanto, e em todas as 

oportunidades, a lição da honradez, da clareza de atitudes, do 

trabalho e da honestidade de propósitos. Eu vos poderia dizer que 

ele foi e é um soldado modelar. Prefiro, entretanto, que isso seja 

dito por outros, pelos que o conheceram como tal. Posso afirmar, 

entretanto, que ele foi sempre um pai modelar. Não estaria aqui, 

entre vós, defendendo os mesmos ideais, batendo-me pela mesma 

causa, se ele não me tivesse preparado para isso. 

Há, entretanto, em nosso país, graças a Deus, milhões de pais 

modelares que, sendo apenas isto, já cumpriram uma alta e nobre 

missão. 

[...] 

O Marechal é um homem que jamais falta aos seus 

compromissos, que jamais se afasta do caminho do dever, que 

jamais se distancia do rigor no trato da coisa pública; isso posso 

                                                 
3 O Cruzeiro, 23/06/1971, p. 33. 
4 O Semanário, 14-20/11/1959, p. 12. 
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assegurar-vos, pela circunstância de ter vivido junto dele. Até o 

momento que começou a distinguir-se na vida pública, o 

Marechal era apenas conhecido por suas qualidades excepcionais 

de um soldado e de um chefe de família exemplar5. (grifos meus) 

Inicialmente se apresentando como filha, defendendo seu pai publicamente, Edna Lott 

buscava não se limitar apenas nesse papel, sendo uma espécie de introdução à sua pessoa no 

debate político. Ser filha legitimava Edna a falar sobre o pai, marechal Lott, e, com isso, 

participar do debate público que, após esse argumento, defendia suas ideias políticas. Quanto 

mais ganhava autonomia em relação à imagem do marechal Lott, mais se deslocava da posição 

de filha para a de mulher que se interessa e participa da vida política, que tem suas ideias, que 

luta pelos seus ideais. 

Não vos falo apenas como filha do Lott: falo-vos como 

companheira de ideais. Não acompanho um candidato pela 

circunstância, grata ao meu coração, certamente, de estar ligada a 

ele por laços de família, laços sagrados, que me obrigariam e me 

obrigam a honrá-lo em todos os instantes. Tal circunstância é 

importante, mas não é única, nem é a fundamental. Poderia honrá-

lo em meu lar, fosse a circunstância de parentesco exclusiva6. 

 

 

DE FILHA PARA VIÚVA 

A ascensão política na campanha presidencial do seu pai, levava Edna a outro patamar de 

importância, passando a ter sua vida mais em evidência, transladando sua figura da filha 

obediente e zelosa para à mãe, dona-de-casa, viúva e trabalhadora. Ainda que a figura de Edna 

Lott continuasse atrelada à uma imagem tradicional de mulher, ao menos conquistava mais voz 

dentro da campanha, disputando, em muitas ocasiões, a hegemonia da liderança no setor militar 

da campanha.  

Nesse sentido, um de seus contendores foi o coronel Nemo Canabarro Lucas, um dos 

líderes do Clube 11 de novembro, que disputava a apropriação da imagem e do simbolismo em 

torno do marechal Lott. Em diversos momentos, o coronel Nemo Canabarro tentou ligar alguns 

elementos da campanha do marechal Lott, entre eles, Edna Lott, à posições comunistas7, ou a 

Luiz Carlos Prestes8. Respondendo à essas provocações, Edna retorquia sugerindo que “seria 

                                                 
5 O Semanário, 29/08-04/09/1959, p. 11. 
6 O Semanário, 29/08-04/09/1959, p. 11. 
7 Correio da Manhã, 28/01/1960, p. 6. 
8 Novos Rumos, 19-25/08/1960, p. 6. 
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melhor que o Cel. Canabarro fizesse a campanha dos nossos adversários” e, seguindo o 

provérbio, pedia que “livre-me Deus dos amigos, porque dos inimigos me livrarei eu”9. 

A liderança exercida entre os militares nacionalistas, pelo menos no que tange à vida civil, 

devia-se não só ao fato de Edna ser filha do marechal Lott, como também por ser viúva de um 

militar. O crescimento político de Edna Lott na campanha a alçará da posição de filha de militar 

para a de mulher de militar, no caso dela de viúva de militar que, na corporação castrense, 

possui uma grande importância. 

Sua entrada para a política, iniciada na campanha do pai, foi atribuída pela morte do 

marido, coronel Oscar de Moraes Costa, naquele mesmo ano de 1959. Antes da morte do 

marido, “D. Edna levava a vida pacata e rotineira de toda boa mãe de família”, no entanto, a 

partir do seu falecimento, “D. Edna, para fugir à dor de cada dia e de cada hora, passou a 

frequentar conferências, fazer cursos intensivos, empregando o tempo que lhe sobrava em 

estudos e mais estudos”10. Em meio ao luto, segundo essa construção imagética, surge a 

campanha presidencial do seu pai onde poderia desaguar a sua dor. 

Aconteceu que, por essa época, o nome do Marechal Lott ganhava 

a rua como candidato à Presidência da República. Foi quando D. 

Edna, na ânsia de fugir ao sofrimento, travou os primeiros contatos 

com a política. Inaugurava-se, então, no subúrbio de Marechal 

Hermes, o primeiro Comitê Nacionalista Pró-Lott-Jango. D. Edna 

pronunciou, no ato, algumas palavras e, como tem facilidade de 

expressão e boa eloquência, agradou ao público. Exercendo o 

magistério há 19 anos, a filha de Lott só então descobriu sua 

vocação para as lides partidárias11. (grifos meus) 

 

A dor da viuvez, mais do que suas ideias políticas, foi o fator preponderante no seu 

ingresso na vida política. Ainda que dispondo de maior autonomia em relação à figura do pai, 

continuava engata à figura de um homem, seu marido no caso. 

 

A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA: MULHER, VIÚVA, MÃE,  

TRABALHADORA E POLÍTICA 

No imaginário masculino da época, e ainda mais forte no universo militar, o status de 

viúva conferia uma certa fragilidade dentro da sociedade. Essa questão é tão forte que, quando 

morto em serviço, o militar recebe duas promoções, conferindo a sua esposa uma pensão maior 

pela obtenção de duas patentes superiores a que estava no momento do óbito. No caso de Oscar 

                                                 
9 Jornal do Commercio, 13/08/1960, p. 3. 
10 O Cruzeiro, 27/02/1960, p. 120. 
11 O Cruzeiro, 27/02/1960, p. 120. 
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de Moraes Costa, Edna Lott passou a receber pensão de coronel, tendo o marido morrido como 

major. 

Dessa forma, Edna se encontrava, para àquela sociedade, numa posição muito delicada 

como “professora de História Geral do Instituto de Educação; professora de História do Brasil 

no Colégio Pedro II; mãe de 4 filhos; viúva de um major do Exército; segunda filha (entre cinco) 

do ex-Ministro da Guerra”12. Edna Lott trabalhava, criava quatro filhos, viúva e uma filha entre 

cinco do velho marechal. A imagem criada é de desamparo da mulher que, apesar de todas as 

dificuldades, tem de vencer as enormes dificuldades que se apresentam, e, em meio a isso tudo, 

participar da vida política do país. 

Quando D. Edna Lott decidiu, em junho do ano passado, ser 

soldado de batalha eleitoral de seu pai, teve de multiplicar-se por 

três, a fim de que nem a casa, nem as aulas, nem a política fossem 

sacrificadas. Dedicava as manhãs ao lar e ao convívio com os 

filhos. As tardes eram consumidas com o ensino – dias pares no 

Instituto de Educação, dias ímpares no Colégio Pedro II. As 

noites, os sábados e domingos, eram reservados à política: 

inauguração de Comitês Lott-Jango, visitas a Sindicatos, palestras 

em núcleos eleitorais suburbanos, reuniões em família, etc. Para 

se ter uma ideia da intensa movimentação de D. Edna, basta dizer 

que num semestre ela participou da organização de mais de 200 

comitês nacionalistas. Em dezembro, quando as aulas 

terminaram, começou a viajar, sempre em missão eleitoral. 

Esteve em Brasília, Estado do Rio, no Rio Grande do Sul, em São 

Paulo, na Bahia, visitando em cada “tournée” dezenas de cidades 

e vilas13. (grifos meus) 

 

Uma tripla jornada exercida por Edna Lott que, além de cuidar dos filhos e trabalhar, 

participava ativamente daquela campanha política. A partir desse momento, deixa de ser a filha 

e a viúva, posições mais submissas, e torna-se uma mulher ativa a mãe que cria os filhos 

sozinha, que trabalha para seu próprio sustento e de sua prole, e ainda tem forças para lutar pelo 

que acredita no plano político nacional. 

Poderia responder-vos como filha do nosso candidato à 

Presidência da República. Mas prefiro fazê-lo como vossa 

companheira de lutas, como mulher que sente os angustiantes 

efeitos da crise, da elevação quase diária dos preços dos gêneros 

alimentícios, das utilidades, dos remédios, de tudo o que 

precisamos para o mínimo de conforto. Nossos protestos morrem 

sem que deles tomem conhecimento os responsáveis pela 

administração da coisa pública14. 

                                                 
12 O Cruzeiro, 27/02/1960, p. 120. 
13 O Cruzeiro, 27/02/1960, p. 120. 
14 O Semanário, 6-12/02/1960, p. 12. 
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Quanto mais se engajava na campanha, mais seu discurso se deslocava de uma posição 

feminina subalterna no seio familiar para uma posição de decisão dentro e fora da família. 

Dirijo-me com imenso orgulho, nesta oportunidade, à mulher 

paulista. 

Minhas palavras, penetrando no íntimo de vossos lares, 

surpreendendo-as na sagrada missão de cuidar, de educar, de 

guiar, e também de suavizar o ambiente de pesadas rotinas e de 

grandes apreensões e responsabilidades que hoje envolvem a 

família brasileira, desejo que pousem nos vossos sentimentos, nos 

vossos corações15. 

 

A proeminência da atuação da mulher na sociedade é resgatada no intuito de trazer a 

mulher para a participação na vida política do país. A importância da mulher é retomada em 

seu discurso, equilibrando as contribuições masculinase femininas para a sociedade. Ainda que 

o enfoque persista na figura do homem, o papel e a contribuição da mulher são trazidos das 

sombrasocupados dentro da sociedade. 

A História, desde as Bandeiras intemeratas, dos sacrifícios 

cívicos das revoluções, até o gigantesco esforço humano com que 

foi construído o moderno São Paulo industrial, conta-nos, com 

eloquência, embora de modo silencioso e austero, o que se pediu 

da mulher na conjugação perene desse dispêndio de forças. 

O apoio no lar e nas escolas; nas fábricas e nos campos; nas 

retaguardas das batalhas, nos hospitais e em todas as ações onde 

se manifesta com maior repercussão, onde mais aparece a atuação 

masculina16. (grifos meus) 

 

O papel da mulher volta a ser reposicionado dentro da sociedade e da família, conferindo 

às mulheres não somente a importância pelo sucesso de suas conquistas, como dos homens em 

sua volta. 

Mas quem criou, quem lançou a vida, quem encorajou desde os 

primeiros passos, corrigiu as primeiras palavras, guiou o 

pensamento pelos melhores caminhos, quem forjou, desde o 

início, as personalidades destes que hoje se orgulham, muito 

justamente, de pertencerem à coorte vanguardeira do 

desenvolvimento brasileiro? Sim, fostes e sois vós, mulher 

paulista – avós, filhas, irmãs, noivas e namoradas – que há mais 

de quatrocentos anos vinde formando varões para este 

empreendimento gigante que o resto do Brasil admira. E não só 

plasmaste o homem paulista, como ombreastes com ele, 

                                                 
15 O Semanário, 20-26/02/1960, p. 12. 
16 O Semanário, 20-26/02/1960, p. 12. 
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construindo com o esforço de vossas mãos e vossas inteligências 

essa expressiva civilização que assombra o mundo todo17. 

 

Apesar das debilidades da campanha do marechal Lott, especialmente pelo seu pouco 

engajamento18, no que tange ao voto feminino, foi uma campanha forte, que soube disputar um 

segmento da sociedade que começava a participar mais ativamente da vida política do país. 

 

CONCLUSÃO 

Ainda que derrotada a candidatura Lott, Edna saiu fortalecida da campanha no meio 

político, sendo considerada já como uma possível deputada para compor as fileiras do PTB na 

Assembleia Constituinte do Estado da Guanabara19, recém criado com a transferência da 

Capital Federal para Brasília, o que veio a se concretizar em 1962. 

Dos partidos políticos da época, o PTB era o que mais se aproximava dos ideais do 

Movimento Nacionalista Brasileiro (MNB), do qual compunha como uma dos membros da 

Comissão Executiva Nacional20. Ambos, PTB e MNB, defendiam a soberania nacional e a 

emancipação econômica através das Reformas de Base, assim como identificavam no 

imperialismo estrangeiro e o latifúndio como principais entraves para o desenvolvimento 

brasileiro.  

Estas questões configuravam as principais preocupações de Edna Lott, que via que era 

“hora de aposentar a mentalidade conservadora já superada, que tem entravado o 

desenvolvimento do país”, e de “tomada de consciência e de reformas de base”21 pelo povo 

brasileiro. Para solucionar tais obstáculos, via nos princípios do nacionalismo e da solidariedade 

humana a saída para a eliminação dos problemas nacionais, assim como na implementação de 

uma autêntica Justiça Social22. 

Seu primeiro mandato (1963-1966) se norteará por esses princípios, tendo ênfase, além 

dos profissionais da área de segurança (militares das três forças, policiais e bombeiros) e das 

professoras normalistas, em  

                                                 
17 O Semanário, 20-26/02/1960, p. 12. 
18 CARLONI, Karla. Marechal Lott, a opção das esquerdas: uma biografia política. 1.ed. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2014; HIPPOLITO, Lucia. De raposas e reformistas: o PSD e a experiência democrática 
brasileira (1945-64). 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. 
19Correio da Manhã, 21/04/1960, p. 16. 
20 O Semanário, 4-11/05/1961, p. 11. 
21 O Semanário, 30/08/1962, p. 10. 
22 O Semanário, 30/08/1962, p. 10. 
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prestigiar e incentivar as organizações femininas que têm por 

objetivo interessar a mulher no debate e na solução dos problemas 

da coletividade e dos que dizem respeito, particularmente, ao 

bem-estar da família (problemas que afetam: a criança, o trabalho 

da mulher fora do lar, a dona-de-casa, o trabalho de menores, a 

demissão de mulheres do emprego às vésperas do casamento ou 

da maternidade)23. 

                                                 
23 O Semanário, 30/08/1962, p. 10. 
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ROSA LUXEMBURGO E A REVOLUÇÃO RUSSA 

 

Flávia Barbosa* 

 

Da Comuna de Paris passando pelas Revoluções na Rússia e na Alemanha, a vida de 

Rosa Luxemburgo estende-se entre o período de 1871 a 1919 e sua obra corresponde a um 

retrato dos acontecimentos que transformaram a história. Para compreender seu trabalho é 

importante conhecer o contexto no qual ela estava inserida além de sua atuação enquanto 

militante revolucionária e teórica marxista.  

De origem judaico-polonesa chega a Berlim em 1897 para trabalhar no Partido Social-

Democrata da Alemanha (SPD). Como importante intelectual contribuiu com trabalhos no 

campo da teoria política e economia política e ainda com importantes apontamentos acerca da 

organização das massas. 

Ao chegar ao SPD percebe sua fragilidade teórica referente a implantação do marxismo 

devido ao pragmatismo de seus dirigentes e passa a trabalhar contra o entorpecimento que 

domina o partido. Procura arrastar a social-democracia para a esquerda, fortalecendo o lado 

revolucionário e combatendo o oportunismo presente na organização, mesmo correndo o risco 

de desagradar a maioria, mas consciente de que seu lugar no partido estaria constantemente 

comprometido por ser mulher, judia polonesa e marxista. Contudo, sua linha de conduta preza 

pela liberdade pessoal e política acima de tudo, inclusive das posições que considera 

equivocadas. 

Sua trajetória e literatura aguerrida cedeu espaço, após sua morte, a uma chuva de 

perseguições e distorções acerca das suas posições políticas. Diversos grupos entre a direita, a 

social-democracia e o stalinismo distorcem sua obra a fim de desqualificá-la enquanto teórica 

revolucionária ou com o objetivo de utilizá-la como teoria legitimadora de suas práticas 

oportunistas.  

Uma dos pontos quase sempre destacados como um de seus equívocos é o fato de não 

ter trabalhado especificamente com mulheres - apelo constante do SPD -, o fato é que os 

chamados “problemas das mulheres”, dentro do contexto da social-democracia alemã, tinha 
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uma posição secundária, enquanto que Rosa se considerava dirigente tanto de homens quanto 

de mulheres e defendia a necessidade dos trabalhadores atuarem juntos na luta revolucionária1.  

O fio que nos conduz a uma interpretação coerente de sua obra passa pela relação 

dialética entre organização e espontaneidade, considerando aspectos objetivos e subjetivos da 

ação autônoma das massas. Destaca-se o fortalecimento das organizações e espaços de luta do 

proletariado somado a um trabalho de conscientização das massas em atuação conjunta aos 

soviets e conselhos espalhados no interior da sociedade, organizações com forte cunho 

democráticos característicos na obra da autora2. 

Essa característica fica clara em seu artigo intitulado “Questão de organização da 

social-democracia russa”3 publicado em 1904 a pedido do Iskra4. O trabalho retrata a situação 

da Rússia no contexto das primeiras grandes manifestações de massa e também serve como 

referência de organização para a social-democracia alemã como destaca a autora:  

É uma duradoura, velha e respeitável verdade que o movimento social 

democrata dos países atrasados deve aprender com o movimento mais 

antigo dos países desenvolvidos. Ousamos acrescentar a esta tese a tese 

oposta: os partidos social-democratas mais antigos e avançados podem 

e devem igualmente aprender com seus partidos irmãos mais jovens, 

conhecendo-os melhor.5 

 

O artigo destaca o centralismo excessivo Lênin em relação ao partido, que o papel da 

direção é insignificante na elaboração da tática perante a espontaneidade das massas. A 

preocupação de Rosa é que a concepção centralizadora de Lênin sufoque  e controle a atividade 

do partido russo, correndo o risco de dominação do movimento operário ainda jovem sofrer 

com a ação da burocracia intelectual. 

Analisando o trabalho  “Um passo a frente, dois passos atrás”6 de Lênin ressalta o 

caráter ultra-centrista escolhido como forma de organização, cuja principal característica 

segundo Rosa seria separar os grupos revolucionários ativos e organizados do meio 

desorganizado, com rigorosa disciplina e interferência direta, decisiva e determinante das 

                                                 
*Graduanda em História pela UFF 
1 LOUREIRO, Isabel Maria. Introdução, tradução e notas de rodapé. In. LUXEMBURG, Rosa.  A revolução russa. 

Petrópolis: Vozes, 1991.  
2 SOARES, Sheila Aparecida Rodrigues. Organização e espontaneidade : a autonomia das massas              no 

pensamento dialético de Rosa Luxemburg. Marília, 2009. 
3 LUXEMBURG,  Rosa.  Questões  de  organização  da  social-democracia  russa.  In. LUXEMBURG, Rosa.  A 

revolução russa. Petrópolis: Vozes, 1991.  
4 Iskra (Centelha): primeiro jornal clandestino da Rússia, fundado por Lênin em 1900. O primeiro número foi 

publicado em Leipzig, os seguintes em Munique. A partir de julho de 1902, em Londres, e desde a primavera de 

1903, em Genebra. 
5 Id. 1991, p. 37. 
6 LENIN, V. I. Um passo à frente, dois passos atrás. Genebra: Gráfica do Partido, 1904.  
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autoridades centrais em todas as manifestações locais do partido, sendo o Comitê Central o 

verdadeiro núcleo ativo e as demais organizações apenas instrumentos executivos.  

A atuação da social-democracia não estaria ligada à organização da classe operária, mas 

ser ela o próprio movimento da classe operária, nesse sentido o centralismo social democrata 

deve ser oposto ao centralismo blanquista - uma referência a frase de Lênin em seu livro citado 

anteriormente onde destaca o papel do jacobino revolucionário como organizador do 

proletariado com consciência de classe. O jacobino-blanquista não levaria em conta a 

organização da massa, mas essa grande massa deveria se reunir apenas no campo de batalha, 

no momento da revolução. Condições diferentes do que seria a luta de classes nascida 

historicamente e se movendo de forma dialética que recruta o exército do proletariado na 

própria luta, onde também se tornam claras as tarefas da luta revolucionária.  

O conteúdo próprio para o desenvolvimento do centralismo defendido por Lênin, 

segundo Rosa Luxemburgo, ainda não estavam nas condições necessárias na Rússia, essas 

condições seriam: a existência de uma importante camada do proletários já educados na luta 

política e a possibilidade de exprimirem sua capacidade de ação pela influência direta exercida 

sobre os congressos públicos do partido e também na imprensa partidária, para essa última é 

necessário o advento da liberdade política, já a primeira seria o fio condutor para o próximo 

passo tanto da organização quanto para a agitação. A educação do proletária não é simplesmente 

a transferência da disciplina ou dominação nela inculcada das mãos da burguesia para as do 

Comitê Central - uma disciplina servil - mas uma autodisciplina voluntária. 

Para que a tática social-democrática seja criada pelo conjunto do movimento é preciso 

que as células do partido tenham liberdade de movimento, por isso destaca que: 

Porém, o ultra-centralismo preconizado por Lenin parece-nos, em toda 

a sua essência, ser portador, não de um espírito positivo e criador, mas 

do espírito estéril do guarda noturno. Sua preocupação consiste, 

sobretudo, em controlar a atividade partidária e não em fecundá-la, em 

restringir o movimento e não em desenvolvê-lo, em importuná-lo e não 

em unificá-lo.7 

 

Esse espírito de guarda noturno do ultra-centralismo defendido por Lênin teria em si a 

tendência de combater o oportunismo e, assim sendo, o rígido poder absoluto do Comitê Central 

e seu estatuto funcionaria como um dique contra as correntes do oportunismo. Na prática da 

social-democracia da Europa Ocidental esse oportunismo está ligado ao elemento intelectual 

tanto quanto das tendências descentralizadoras nas questões de organização. 

                                                 
7 Id. 1991, p. 48. 
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Considerando abstratamente, pode-se constatar que o “intelectual”, 

oriundo da burguesia e, portanto, estranho ao proletariado, pode chegar 

ao socialismo, não em termos do seu próprio sentimento de classe, mas 

apenas pela superação deste, por meio do desenvolvimento ideológico. 

Por isso mesmo, o intelectual está mais predisposto a desvios 

oportunistas do que o proletariado esclarecido, ao qual o imediato 

instinto de classe dá uma segura firmeza revolucionária, desde que não 

tenha perdido o contacto vivo com a sua base social, com a massa 

proletária. Entretanto, a forma concreta sob a qual aparece esta 

disposição do intelectual para o oportunismo, a configuração palpável 

que ela adquire, dependem sempre, sobretudo em relação às questões 

organizatórias, do meio social concreto a que se refere.8  

 

Em 1918, enquanto estava na prisão, Rosa Luxemburgo escreveu sua notas acerca da 

Revolução Russa de 1917, trabalho que foi publicado postumamente em 1922. Neste artigo9, 

além da crítica, ela procura compreender o que considera a política autoritária dos bolcheviques. 

Lênin e Trotski teriam se utilizado de uma política antidemocrática devido às circunstâncias 

históricas, com o avanço da contra-revolução e por isso adotaram medidas que considera 

repressivas que atingiram o proletariado, o que possivelmente não teria acontecido caso o 

proletariado alemão os tivesse auxiliado em seu isolamento internacional. Contudo, não 

considera que adversidades históricas sirva como justificativa ou que elejam a sua experiência 

socialista como modelo para todos os partidos de esquerda.  

Rosa defende a democracia socialista que exige uma vida pública, espaço público e total 

liberdade das massas trabalhadoras. A realização do socialismo precisa mais do que uma 

vontade enérgica do partido mas uma experiência da massa, em suas múltiplas formas de 

organização com total liberdade de apresentá-las, discuti-las, aprender com os próprios erros da 

prática revolucionária. Muito diferente da dominação do partido que levaria a burocratização e 

ao esgotamento da vida pública.   

A revolução na Rússia atingiu considerável alcance, a influência 

profunda por ela exercida permitiu-lhe abalar todas as relações de 

classe, revelar o conjunto dos problemas econômicos e sociais, e passar, 

conseqüentemente, com a fatalidade da sua lógica interna, do primeiro 

estágio da república burguesa a estágios cada vez mais elevados, não 

tendo sido a queda do czarismo mais do que um episódio menor, quase 

uma bagatela.10 

 

Comparando o cenário revolucionário da Rússia e na Alemanha destaca a imaturidade 

do proletariado alemão frente a sua imobilidade em não auxiliar o proletariado russo em sua 

                                                 
8 Id. 1991, p. 51. 
9 LUXEMBURG, Rosa. A Revolução Russa. Petrópolis: Vozes, 1991.  
10 Id. 1991, p. 61 
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missão histórica. Os acontecimentos internacionais eram decisivos para os acontecimentos na 

Rússia e que, sem o apoio do proletariado internacional, os bolcheviques mostraram sua audácia 

política. A Revolução de 1905-1907 foi apenas um capítulo introdutório e o seu desfecho estaria 

ligado ao desenvolvimento europeu.  

As características típicas das grandes revoluções da Europa - um esquema evolutivo - 

corresponde ao desenvolvimento do primeiro período da Revolução na Rússia - considerando 

sua explosão em fevereiro e a mudança de regime em outubro. Uma progressão natural com 

início moderado com seus objetivos radicalizando-se cada vez mais até chegar a uma total 

coalizão de classes e de partidos até a dominação completa do partido mais radical. Constatou 

que o processo revolucionário de 1917 era uma continuação da revolução de 1905-1907 e 

realizava resultados semelhantes a um século de desenvolvimento europeu. 

De fato, seria loucura imaginar a primeira tentativa histórico-mundial 

de ditadura da classe operária – nas mais difíceis condições – realizada 

em plena conflagração mundial, em pleno caos provocado pelo 

genocídio imperialista, presa na armadilha de ferro da potência militar 

mais reacionária da Europa, face à completa omissão do proletariado 

internacional – imaginar que numa tentativa de ditadura operária 

realizada em condições tão anormais, tudo o que se fez ou deixou de 

fazer na Rússia pudesse atingir o cúmulo da perfeição. Ao contrário, os 

conceitos elementares da política socialista e a compreensão das 

condições históricas necessárias à realização dessa política obrigam a 

reconhecer que, em condições tão fatais, nem o mais gigantesco 

idealismo, nem a mais inabalável energia revolucionária eram capazes 

de realizar a democracia e o socialismo, mas apenas rudimentos 

caricaturais e impotentes de uma e de outro.11 

 

A paz e a questão agrária surgiram como as duas questões principais da Revolução 

intervindo no próprio destino da democracia política e da República. Enquanto os operários, o 

exército e os camponeses pressionavam de forma violenta, a burguesia liberal usava a tática 

diversionista. O bolcheviques com a palavra de ordem “todo poder às mãos do proletariado e 

do campesinato”, assumirem a frente da luta revolucionária assegurando assim a continuação 

da revolução. Com o objetivo da tomada do poder, trataram de fixar imediatamente, o programa 

revolucionário a fim de implantar a ditadura do proletariado e consequentemente a realização 

do socialismo. 

Fica claro que temas centrais da atividade revolucionária surgem como um ruídos na 

análise política da autora temas como a tomada das terras pelos camponeses significaria para 

ela, pura e simplesmente uma transição caótica da grande propriedade fundiária à propriedade 

                                                 
11 Id. 1991, p. 64. 
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fundiária camponesa, sem a devida coletivização da terra, não havendo uma ruptura das formas 

tradicionais de trabalho no campo, o caminho a ser percorrido seria o da nacionalização da 

propriedade fundiária seguida de sua coletivização. “Nacionalização da grande e média 

propriedade fundiária, unificação da indústria e da agricultura: são esses os dois aspectos 

fundamentais de toda reforma econômica socialista, sem os quais não há socialismo.”12 

Da mesma forma, o direito das nações à autodeterminação, palavra de ordem liberada 

pelos bolcheviques, soava para Rosa como uma contradição frente ao centralismo político - 

uma fraseologia oca e pequeno-burguesa que teria como atitude ferir outros princípios 

democráticos além da desagregação do Estado russo, com essas nações voltando-se contra a 

luta revolucionária. Tal medida fortaleceria o nacionalismo e a demagogia das classes 

burguesas, adversárias da Revolução.  

Apesar das diferenças acerca da organização partidária e revolucionária, Rosa 

Luxemburgo destaca ao longo do artigo sua admiração e respeito pelos bolcheviques e suas 

lideranças, a forma como tomaram a pulso firme os acontecimentos da Revolução de 1917 e 

não se desviaram do seu papel histórico apesar do isolamento internacional e das adversidades 

surgidas ao longo do processo revolucionário que serviram apenas para o fortalecimento da luta 

da classe operária internacional. 

Os bolcheviques mostraram que podem realizar tudo aquilo de que um 

partido autenticamente revolucionário é capaz nos limites das 

possibilidades históricas. Não devem querer fazer milagres. Pois uma 

revolução proletária exemplar e perfeita num país isolado, esgotado 

pela guerra mundial, estrangulado pelo imperialismo, traído pelo 

proletariado internacional seria um milagre. O que importa é distinguir, 

na política dos bolcheviques, o essencial do acessório, a substância da 

contingência.13  

                                                 
12 Id. 1991, p. 73. 
13 Id. 1991, p. 97. 
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ELITES POLÍTICAS: RUPTURAS E PERMANÊNCIAS NO ESPÍRITO 

SANTO (1937- 1945) 

 

Gabriela Loureiro Barcelos1 

 

 O retrato político brasileiro é encarado pelos cidadãos como “mais do mesmo”, quase 

como um espetáculo teatral, no qual alguns personagens se consagram e apadrinham novos, 

enquanto alguns acabam esquecidos, dando margem para outros tentarem a sua chance. Em 

cada nova peça, escutamos que o enredo será diferente, e de fato ele pode apresentar mudanças, 

mas os personagens estão lá, mocinhos, vilões e coadjuvantes. A atenção da plateia se concentra 

na atuação dos atores, estes podem encarnar posições maniqueístas para compor a interpretação 

de seus personagens, adotando posturas e princípios que podem mudar ao longo da peça, a 

plateia pode se simpatizar ou odiar. A postura do personagem muda ao longo da peça, mas o 

ator é sempre o mesmo. 

 Assim como a peça teatral é a política, sempre que elegemos um novo representante, 

estamos escolhendo o nosso ator favorito. Apoiamo-nos em sua proposta política, ou melhor 

em sua interpretação. Grande parte dessas propostas se repetem, realizando apenas algumas 

adaptações ao momento em que se apresenta. Os portadores desse discurso, em geral, são 

oriundos de uma tradição, por vezes familiar, de domínio político, assim acabamos seduzidos 

por um sobrenome, do que por uma proposta. Contudo, é importante destacar que, apesar da 

dominação política de certos grupos, elementos exteriores acabam por penetrar nessa estrutura, 

e adquirem prestígio e reconhecimento, mas não é dessas exceções que este artigo almeja se 

debruçar em uma reflexão. Assim, semelhante a uma peça teatral, é o jogo político brasileiro, 

o protagonista dessa reflexão é a elite política, e o cenário o Espírito Santo durante o Estado 

Novo. 

Tendo em vista essa abordagem é que elaboramos este texto. A fim de compreender o que são 

as elites políticas no plano regional e nacional, como elas se constituem, e como se deu a 

                                                 
1 Mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História (PPGHis) da 

Universidade Federal do Espírito Santo. Licenciada em História pela mesma instituição. Faz parte 

do Laboratório de História das Interações Políticas Institucionais, sob orientação do Prof. Dr. Ueber José 

de Oliveira. E-mail de contato: gloureirobarcelos@gmail.com. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

668 

 

 

realocação dentro do aparelho estatal. Para isso, utilizamos como fontes os documentos do 

Fundo de Governadoria do Espírito do Fundo de Governadoria do Espírito  

UM OLHAR SOBRE A REVOLUÇÃO DE 1930 

 Para entendermos os mecanismos e as novas estruturas que emergem no Estado Novo, 

e como elas se relacionam com as estruturas já existentes e seus agentes, é necessário trazer em 

discussão, mesmo que an passant, o que define essa elite política, bem como os acontecimentos 

em plano nacional da década de 1930.  

 Entendemos que o conceito de elites como amplo e carregado de diversos significados. 

Geralmente é utilizado para caracterizar grupos que ocupam o topo das decisões políticas e 

sociais, bem como e dos recursos econômicos. Para esse trabalho, utilizaremos a compreensão 

de que as elites políticas são, por vezes, heterogêneas, mas que compartilham um objetivo 

comum, que é o de permanecer no controle das decisões. Dessa forma, dialogamos com a 

discussão levantada por Busino2, que compreende as elites como um grupo minoritário 

carregado de privilégios, sejam eles naturais (raça, família) ou de qualidades adquiridas 

(enriquecimento, aptidões).  

 Bobbio destaca que a teoria das elites se desenvolveu a partir de estudos que visavam 

compreender e caracterizar as elites políticas, visto que “[...] o poder político pertence sempre 

a um restrito círculo de pessoas: o poder de tomar e de impor decisões válidas para todos os 

membros do grupo, mesmo que tenha de recorrer à força, em última instância”. 3  

  Heinz4 afirma que as elites não devem ser compreendidas numa perspectiva uníssona 

dentro das esferas econômica ou política, visto que, a busca pelo prestígio, enriquecimento, 

reconhecimento não podem ser reduzidos dentro de apenas uma dimensão. Autores clássicos 

como Pareto5, Mosca6 e Michels7 trazem em discussão a capacidade de organização dessas 

elites, em prol da manutenção das estruturas sociais que as beneficiam, a fim de manter o 

monopólio político.  

 Podemos concluir que o conceito de elite é flexível, os autores aqui citados, apesar de 

divergirem em vários aspectos sobre a formação das elites, compartilham que, para se 

                                                 
2 BUSINO, Giovanni. Les théories des elites: problèmes et perspectives. Revue euopéene des sciences sociales, 

1987, T. 25, n. 76, p. 247-273. 
3 BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de Política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, p. 385,1992. 
4 HEINZ, Flavio. Por outra história das elites. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 
5 PARETO, Vilfredo. Manual de economia política. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 
6 MOSCA, Gaetano. História das doutrinas políticas desde a antiguidade. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1975 
7 MICHELS, Robert. Sociologia dos Partidos Políticos. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1982. 
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constituírem e se manterem dentro desse segmento, este grupo utiliza do carisma, da influência 

e até mesmo da força.  Essas características estarão presentes ao longo da própria formação de 

ideal nacional.  

 Assim, a formação da nação sempre foi uma busca constante dentro da política 

brasileira, seja no Império, com a preocupação em manter a unidade territorial, ou na República, 

com a questão da identidade nacional. O entendimento de ser pertencente a uma nação foi 

dificultado ainda mais com a política que privilegiava as oligarquias estaduais, o que redundou 

no incremento do coronelismo, fenômeno inserido na institucionalidade da Primeira República 

(1889-1930) como principal mecanismo de vinculação entre as forças políticas nacionais e as 

elites políticas regionais e locais, pautadas no personalismo, se destacando, assim, as relações 

privadas frente às públicas. Entretanto, Fausto8 destaca que seria errado pensar a Primeira 

República dominada pelos coronéis, pois os mesmos dependiam de outras esferas para manter 

o seu domínio. Dentro disso, se sobressai o próprio governo dos estados, que cediam certas 

prerrogativas aos coronéis, em troca dos votos por eles organizados.  

 Essa política já estava desestabilizada na década de 1920, com o fortalecimento de 

estados do Nordeste, como a Paraíba, e principalmente o Rio Grande do Sul. Assim, Minas 

Gerais e São Paulo deixaram de ser os grandes protagonistas da política nacional. Isso se deu 

devido a cisão feita por Washington Luís, ao apoiar a candidatura de Júlio Prestes, uma 

liderança de São Paulo, ao invés de apoiar um candidato de Minas Gerais. Com isso, novos 

atores ganharam espaço, e o principal deles é Getúlio Vargas, que foi lançado como candidato 

à presidência, tendo João Pessoa, político paraibano, como vice-presidente. Além disso, a 

instabilidade também era crescente em outros setores, que necessitavam de uma representação 

que não se limitasse a elite cafeeira, que até então formava a oligarquia nacional. O crescimento, 

ainda que limitado, das indústrias trouxe ideias sindicais da Europa para o Brasil, destacando o 

comunismo e o anarquismo, bem como a eclosão do movimento tenentista, o fortalecimento da 

classe média urbana, que tendia a apoiar uma política liberal. Todas essas novas ideias e forças 

foram cruciais para a ruptura da política vigente até o fim da Primeira República e depois dela. 

 Dentro dessa atmosfera, a Revolução de 1930 encarnou o papel centralizador e 

intervencionista que se materializaria também no Estado Novo (1937-1945), revelando uma 

clara diferença ao modelo descentralizador e federalista da República Velha.  

 

                                                 
8 FAUSTO, Boris. O Estado Novo no contexto internacional. In PANDOLFI, Dulce. Repensando o Estado Novo. 

Rio de Janeiro: FGV, 1999. 
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O PROJETO DE NAÇÃO 

 Getúlio Vargas adota uma política de compromisso, revelando assim um referencial 

castilhista em sua política, pois encarnou uma postura de tutela frente à sociedade, evidenciada 

pela centralização administrativa para garantir a implantação do programa de “reconstrução 

nacional”.  

 Segundo Rodríguez 9, a filosofia política castilhista parte do ideal de construção de um 

governo forte, centralizado, até mesmo autoritário, no qual as garantias dos indivíduos e a sua 

liberdade, estariam abaixo do interesse estatal, o que reflete a busca pela substituição à política 

liberal, que visa garantir a individualidade e a liberdade aos indivíduos, sendo papel do Estado 

apenas salvaguardar a segurança de seus membros.  

 Uma das justificativas para essa postura castilhista era a ideia de que os interesses 

materiais não são capazes de garantir o progresso nacional, tampouco o equilíbrio entre as 

parcelas da sociedade. Somente as virtudes republicanas seriam capazes de fornecer tais 

garantias. Outro detalhe relevante a ser destacado da obra de Rodríguez10,é a necessidade de 

um líder carismático, alguém que fosse dotado de princípios morais e éticos, e que fomentasse 

nos cidadãos a aceitação e o consenso de que através da sua figura que a nação seria conduzida 

à civilização. Após essa breve passagem sobre a firmação da política castilhista, é possível 

destacar algumas menções que associam a mesma à proposta modernizadora de Vargas. Para o 

autor, o castilhismo representa a superação do “velho arquétipo de República oligárquica que 

nos irmanava às outras nações herdeiras do patrimonialismo ibérico”11. 

 Devido a essa postura quase austera, inspirada nos ideais supracitados, o governo 

provisório também foi marcado por tensões entre forças políticas, principalmente em São Paulo. 

De um lado a elite intelectual estava insatisfeita com o regime autoritário de Vargas, a qual 

somava-se a oligarquia paulista que também estava insatisfeita com a redução do seu poder, o 

que veio a culminar com uma guerra civil, que durou quase três meses, e acabou por instalar a 

Assembleia Nacional Constituinte para a promulgação da nova Constituição, a de 1934, por 

meio da qual Vargas foi eleito indiretamente Presidente constitucional da República.  

 Motta12 afirma que as forças políticas nacionais estavam se organizando para preparar 

as eleições de 1938, em um cenário relativamente estável do ponto de vista econômico, a 

                                                 
9 RODRÍGUEZ, Ricardo Vélez. Castilhismo: Uma filosofia da república. Londrina, UFJF, 2015 
10  Ibidem., p. 30-37.  
11 Ibidem., p; 10. 
12 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. O Primeiro Vargas (1935-1937): da Intentona ao Golpe. In MARTINHO, Francisco 

Carlos Palomanes (Org.). Democracia e Ditadura no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Uerj, 2006.   
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crescente ameaça comunista, especialmente após a Intentona de 1935 liderada por Luiz Carlos 

Prestes, redundou no fortalecimento da figura de Vargas, que soube operacionalizar muito bem, 

a seu favor, esse cenário de anticomunismo. Esse aspecto, associado ao fato de estar 

impossibilitado pela Constituição de se reeleger, com o apoio militar, forneceram os 

mecanismos para que o golpe de Estado fosse efetivado. Vargas fechou o congresso, cancelou 

as eleições, manteve-se poder.  

O Nascimento do Estado Novo 

 O Estado Novo, nasce, portanto, no dia 10 de novembro de 1937, e retificou o seu 

projeto de governo. Nos oito anos seguintes, Vargas orientou-se cada vez mais para o 

fortalecimento do nacionalismo, e se equilibrou entre trabalhadores, militares e empresários. A 

esse respeito, Maria Celina D’Araújo (2011) apresenta as mudanças do plano varguista nas suas 

diferentes esferas.  

Na área administrativa, em julho de 1938 foi criado o 

Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), que 

recebeu poderes para racionalizar a administração federal. Na 

área econômica, entre as instituições e conselhos criados no 

período, podem-se citar, em 1938, o Instituto Nacional do Mate 

(13 de abril), o Conselho Nacional do Petróleo (29 de abril) e o 

Conselho Nacional de Imigração e Colonização (4 de maio). Em 

1939, ano em que o Conselho Federal de Comércio Exterior foi 

reorganizado, assumindo as funções de órgão central de 

coordenação econômica (ver discurso de 8 de maio de 1939), 

foram criados o Instituto de Resseguros do Brasil (3 de abril), o 

Conselho de Águas e Energia Elétrica (18 de março) e a Comissão 

da Defesa da Economia Nacional (29 de setembro); em 1940, a 

Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional (4 de março 

e o Conselho Nacional de Minas e Metalurgia (3 de outubro); em 

1941, o Instituto Nacional do Pinho (19 de março). Finalmente, 

tendo em vista a implantação de uma indústria de base no país, o 

governo passou a constituir diretamente grandes empresas 

estatais: a Companhia Siderúrgica Nacional (abril de 1941) (ver 

discurso de 7 de maio de 1943), a Companhia Vale do Rio Doce 

(1o de junho de 1942), a Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco (3 de outubro de 1945)13. 

 

 Boris Fausto14 discute a prerrogativa de que o Estado Novo é o sinônimo de uma ruptura 

definitiva com as oligarquias políticas. Para o autor, ainda que a Revolução de 1930 fosse um 

reflexo da necessidade de um reajuste das estruturas nacionais e pusesse fim à hegemonia 

                                                 
13 D’ARAUJO, Maria Celina. O Estado Novo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 34.  
14 FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da USP. 1994 
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cafeicultora, não se colocava como uma opositora radical entre os interesses agrários e os 

interesses industriais. Na verdade, o que ocorreu foi uma relação dicotômica entre os 

representantes da classe agrária e os industriais, sendo o Estado centralizado o intermediador 

dessa relação. Fausto categoriza esse período como fundamental para a criação do Estado de 

Compromisso, que não se limitou apenas ao Governo Provisório, mas se estendeu durante todo 

o período Constitucional também no Estado Novo. Carone15 destaca que, através do Estado de 

Compromisso, vários segmentos da sociedade, como a Igreja, os industriais, as oligarquias 

estaduais, entre outros estratos sociais, firmaram pactos com governo.  

 Eli Din iz16 vem a complementar o pensamento de Fausto acerca da relação entre os 

poderes central e regional. Segundo a autora, a política nacional se baseava num complexo jogo 

de influências, em que nenhum dos grupos conseguiu impor-se frente aos demais. Desta forma,  

[...] o controle do poder central sobre o processo decisório deve 

ser entendido num sentido relativo, na medida em que a 

consolidação das tendências coercitivas e centralizadoras que, a 

partir da mudança do regime político, passa a ser a tônica do 

reaparelhamento estatal, implicaria não uma exclusão da 

influência, senão uma redefinição dos canais de acesso e 

influência, através dos quais a interferência dos diferentes grupos 

se faria sentir a partir de então [...]17. 
 

 Maria Celina D’Araújo18,afirma que a modernização administrativa não perdeu a sua 

característica autoritária, sendo o Estado Novo o ápice da política centralizadora e 

intervencionista iniciada ainda no Governo Provisório. Segundo a autora, “[...] o Estado 

brasileiro se firmava, através de Vargas como formulador e antecipador dos interesses da 

sociedade”19 

 Ângela Maria de Castro Gomes20 evoca a ideia de trabalhismo em Vargas, já que o 

Estado Novo tem como seu alicerce, inicialmente, na propaganda anticomunista reforçada, 

principalmente, após a Intentona Comunista de 1935. O discurso varguista dava destaque para 

uma possível desintegração social, e que o Estado deveria agir como a instituição que 

harmonizaria a sociedade. Com o crescimento das reivindicações por parte dos trabalhadores, 

                                                 
15 CARONE, Edgar. O Estado Novo (1937-45). São Paulo: DIFEL, 1976 
16 DINIZ, Eli. O Estado Novo: estrutura de poder e relações de classe. In: FAUSTO, Bóris (org.). História Geral 

da Civilização Brasileira - Brasil Republicano III. São Paulo: DIFEL, 1981. 
17  Ibid, p. 85. 
18 D’ARAUJO, 1999.  
19 Ibidem, p. 30.  
20 GOMES, Angela Maria Castro. OLIVEIRA, Lucia Lippi. VELLOSO, Monica Pimenta. Estado Novo: 

ideologia e poder. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982 
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o Estado passa a adotar um outro discurso, que visava garantir mecanismos para esses 

trabalhadores.  

 Esses autores trabalham as mudanças das estruturas institucionais, destacando um novo 

perfil do país. O uso de suas obras é relevante para compreendermos a nova atmosfera política, 

e como tais mudanças foram absorvidas dentro das regiões, principalmente, no estado do 

Espírito Santo. Sabe-se que o Espírito Santo teve a sua economia e política associadas a 

produção agrícola durante o Império e a Primeira República, com o Estado Novo, foi injetado 

uma forte industrialização, exemplificadas na construção da Companhia do Vale do Rio Doce- 

CVRD, e na modernização do Porto de Vitória. Todas essas mudanças merecem atenção, e 

parte desse projeto objetiva compreender como as elites políticas, que outrora dirigiam o estado, 

se valeram dessas mudanças para se realocaram pragmaticamente dentro do novo plano de 

governo, daí a necessidade de levantar estudos de outras regiões que se debruçam em analisar 

a realocação de parte dessa elite, e o surgimento de novos atores no campo político. Portanto, é 

necessário realizar um retrato nacional para se compreender a realidade regional.  

 Com essa ruptura advinda do governo de Vargas é possível inferir que a política nacional 

já não se encontrava nas mãos das oligarquias. A Primeira República foi dominada por governos 

que advinham da coalisão entre os Estados, que, por sua vez, eram formados pelo apoio mútuo 

de coronéis e governadores. Com o Estado Novo, as decisões vinham do centro do poder 

nacional, e eram absorvidas pelos estados por meio dos interventores escolhidos por Vargas. 

Todavia, ao nos debruçarmos sobre s mudanças estruturais, podemos ser condicionados a 

deduzir que a posição política das elites regionais estava enfraquecida ou se acabara. Recentes 

estudos, como o de Codato21, revelam que as mudanças institucionais, não podem ser 

interpretadas como agentes de uma “destituição” das elites.  

As Elites Capixabas  

 Durante o Estado Novo, centralização e fortalecimento se tornaram os objetivos da 

nação, e para alcança-los era necessário um reaparelhamento do Estado.  O regionalismo, as 

oligarquias cafeicultoras não faziam parte do plano de modernização nacional, constituíam as 

marcas de uma República velha frente ao novo que se construída, baseado em um modelo de 

Estado autoritário, forte e unido.  

 Essa foi a imagem projetada durante o período de Estado Novo, a própria denominação 

na historiografia, bem como a obsolescência projetada na Primeira República são marcas desse 

                                                 
21 CODATO, Adriano Nervo. Elites e instituições no Brasil: uma análise contextual do Estado Novo. Campinas. 

UNICAMP, 2008. 
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varguista. Contudo, pensarmos em ruptura completa, quase cauterizada, daquilo que se 

considerava passado é impreciso. De fato, o Brasil não foi o mesmo após todas as mudanças 

estruturais promovidas no período em questão, mas nuances pertinentes daquilo que se tentava 

apagar continuaram, justamente, por se fazerem necessárias a consolidação do governo e a sua 

longa duração.  

 A partir do levantamento bibliográfico, percebemos que parte das elites políticas que 

figuravam no cenário da Primeira República, migraram para os aparatos administrativos das 

regiões. Essa continuidade foi apresentada por Love e Barickman22, em um estudo sobre as 

elites regionais de Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco. Nesse estudo, foi traçado a posição 

social, as relações de parentesco, o grau de instrução, etc., ou seja, os autores apresentaram os 

mecanismos que possibilitaram o estabelecimento das elites, bem como a sua manutenção no 

poder nos Estados mencionados, na nova configuração de poder inaugurada por Getúlio Vargas.  

 No caso do Espírito Santo, encontramos um estudo aprofundado elaborado por 

Achiamé23, acerca do posicionamento dessas elites durante o governo provisório. Vale lembrar 

que nesse período, as Assembleias Legislativas, bem como as Câmaras de Vereadores estavam 

em pleno funcionamento, o autor utiliza do posicionamento das figuras políticas dessas esferas 

de poder, para compreender como elas se articularam em um período de incertezas. O que 

pretendemos aqui é lançar mão de algumas indagações surgidas a partir da leitura dessas obras. 

Afinal, com o advento do Estado Novo, ocorreu o fechamento dos órgãos legislativos do 

Espírito Santo, também passas as mãos do interventor o poder de nomeação para ocupação de 

secretarias e das prefeituras. Apesar das drásticas mudanças, se desconhece uma reação forte e 

constante por parte daqueles que até então formavam o corpo legislativo do estado.  

 Assim, bem como nas outras regiões, aqui já citadas, o Espírito Santo passou por um 

período no qual rupturas e permanências se davam ao mesmo tempo. Famílias de poder e 

prestígio político que datam desde o Império mantiveram com a sua influência. Um exemplo 

disso é a família Monjardim, que no século XIX possuía uma fazenda de dimensões 

consideráveis na capital, seu dono Alfeu Adolfo Monjardim de Andrade e Almeida, recebe o 

título de Barão de Monjardim, e durante a República, no ano de 1891, é eleito como presidente 

                                                 
22 LOVE, Joseph.; BARICKMAN, Bert J. Elites regionais. In HEINZ, Flávio (Org.). Por outra história das 

elites. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
23 ACHIAMÉ, Fernando Antônio de Moraes. O Espírito Santo na Era Vargas (1930-1937). Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2010. 
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da província do Espírito Santo, seu filho Américo Poli Monjardim é nomeado por Punaro 

Bley24, o interventor, para prefeito da capital. Seu governo se estendeu de 1937 até 1944.  

 Outro caso é a nomeação de Carlos Monteiro Lindemberg em diversas secretarias do 

governo estadual. A família Monteiro é apresentada por Zorzal25, que destaca as figuras de 

Jerônimo e Bernardino Monteiro, dois irmãos que apresentavam os mesmos interesses, mas 

voltados para regiões diferentes, o primeiro privilegiava a região central, enquanto que o 

segundo concentrava forças e interesses no sul do estado.  

 Nos anos iniciais do domínio político Monteiro, os irmãos equilibravam seus interesses, 

e buscavam inserir a família até no poder religioso, um outro irmão, Fernando Monteiro, 

assumiu o bispado.  Entretanto, essas duas figuras se separam, quando ambos tinham interesse 

no cargo de presidente do estado, brigas verbais, e inclusive tiros foram trocados, e o desfecho 

beneficiou Bernardino. Carlos Monteiro Lindemberg, assim como Nelson G. Monteiro, 

ocuparam diversos cargos. Carlos foi nomeado para a Secretaria de Agricultura e Terras, e 

Nelson G. Monteiro, ficou com o cargo de secretário do governador, durante o Estado Novo. 

 O interventor do estado manteve relações com as famílias que detinham um prestígio e 

poder político, como parte de seu projeto conciliador, que dialogava com a postura adotada 

Vargas. Dentro do projeto reformista e autoritário essas relações se estabeleciam, a figura do 

interventor representava o poder central e o seu discurso de ruptura, afinal Punaro Bley não era 

um capixaba, mas mineiro, major do exército que apoiou Getúlio em toda a sua trajetória. Um 

elemento outsider a política, e até mesmo, ao conhecimento das camadas da sociedade do 

Espírito Santo. Seu governo não atenderia ao plano modernizador, se o mesmo não 

estabelecesse um diálogo com as elites dirigentes. Daí a sua proposta conciliadora, nomeando 

para os cargos das secretarias, das repartições estatais e prefeituras, aqueles que outrora 

deveriam ser combatidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após essas breves considerações, fica claro que assim como as outras regiões citadas 

neste trabalho, o Espírito Santo também adotou uma medida conciliatória entre o reformismo 

autoritário de Vargas, e as elites políticas.  

                                                 
24 APE/ES. Fundo Governadoria, Série 383, Caixa 311, Ofício encaminhado as secretarias de governo, acerca da 

nomeação de Américo P. Monjardim, em 1938.  
25 ZORZAL E SILVA, Marta. Espírito Santo: estado, interesses e poder. Vitória: FCAA/SPDC. 1995. 
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 A postura combativa adotada, que visava impedir as manifestações políticas e os 

partidos tradicionais, convergia com as ligações aos grupos oligárquicos. Formando, assim, 

uma dubiedade de sentidos, como caracteriza Carone26, visto que ao mesmo tempo que se 

subjuga as oligarquias, estas vieram a compor a força social e administrativa básica das regiões, 

e consequentemente, do plano nacional.  

 Devido a inexistências de estudos que versam sobre esse período e sobre essa temática 

no Espírito Santo, um aprofundamento dessas considerações se mostra relevante, de forma a 

identificar atores políticos, para além dos aqui citados, bem como as suas correntes ideológicas 

e afiliações de antes e durante o Estado Novo. Para além disso, também é importante 

compreender como se deu a adaptação da cultura política dos cidadãos, frente a esses novos 

protagonistas do cenário capixaba.  

                                                 
26 CARONE, Edgar. O Estado Novo (1937-45). São Paulo: DIFEL, 1976. 
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JORNAL LAMPIÃO DA ESQUINA (1978-1981): 

UM JORNAL ALTERNATIVO HOMOSSEXUAL BRASILEIRO EM 

TEMPOS DE ABERTURA POLÍTICA 

 

Geovane Batista da Costa* 

 

Este artigo versará sobre o jornal Lampião da Esquina feito por homens assumidamente 

gays e voltado para as minorias1, em especial os gays. O jornal surgiu em abril de 1978, cuja 

edição experimental, a edição de número 00 (zero), recebeu o nome de “Lampião”. Porém, por 

direitos autorais, o conselho editorial do jornal já na edição de número 01, acrescentou-se o 

termo “da Esquina”, que fez parte do nome do jornal até o seu fim, em junho de 1981. O nome 

Lampião da Esquina estaria ligado ao fato de LAMPIÃO poder significar luz que “ilumina” os 

becos escuros onde se encontram a “minoria”, e numa forma irônica de interrogar a figura do 

“machão”, representada no caso pelo Lampião, cangaceiro do sertão brasileiro do início do 

século XX; e ESQUINA, devido ao nome da editora que publicava o periódico. Lampião era 

editado no Rio de Janeiro, e teve trinta e oito edições regulares, desde a edição 00 até a edição 

37, e três edições extras2, portanto 41 edições, que continham entre 16 e 20 páginas.  

                                                 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora sob orientação 

da profª. Dr (a). Beatriz Helena Domingues. Bolsista CAPES. E-mail: geovannecosta2009@hotmail.com 
1 O conceito “minorias” não trata de um grupo inferior numericamente, mas do sentido de desvantagens sociais se 

comparados com a grande parte da população, assim, Edward MacRae (1990) afirma que o termo “minoria” é 

adotado por ser essa a prática costumeira no Brasil e por apontar para o fato de que suas lutas se voltam 

preferencialmente para a melhoria das condições de existência de segmentos específicos da sociedade, mais do 

que às da população como um todo. Ver: MACRAE, Edward. A construção da igualdade: identidade sexual e 

política no Brasil da abertura. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990, p. 25.   

E vale também destacar que para Muniz Sodré a noção contemporânea de minoria refere-se à possibilidade de 

terem voz ativa ou intervirem nas instâncias decisórias do poder aqueles setores sociais ou frações de classe 

comprometidas com as diversas modalidades de luta assumidas pela questão social. Por isso, são considerados 

minorias os negros, os homossexuais, as mulheres, os povos indígenas, os ambientalistas, os antineoliberalistas, 

etc. Ver: SODRÉ, Muniz. Por um conceito de minoria. Disponível em:  

< http://pt.scribd.com/doc/59696720/SODRE-Muniz-Por-Um-Conceito-de-Minoria >.  Acesso em: 15 de julho.  

2017. 
2 Nota do autor. Na Edição Extra 1, de dezembro de 1979, tinha algumas entrevistas  já publicadas no ano de 1978-

79; a Edição Extra 2, de maio de 1980, trazia a seção Ensaio, que tinha textos sobre a temática homossexual 

enviados por colaboradores do jornal ; e, a Edição Extra 03, sem o mês , mas com a data do ano de 1980,  também 

trazia algumas das entrevistas  já publicadas pelo jornal.  
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Foi também em 1978, no governo Geisel (1974-79), considerado um militar da vertente 

“moderada” do Exército, que se tem o fim o Ato Institucional nº5, ou AI-5, decretado em 1968, 

no governo de Costa e Silva (1967-69) - segundo militar a comandar a nação -considerado um 

militar da vertente “linha-dura” do Exército3. O AI-5 era um instrumento jurídico que 

concentrava muito poder discricionário nas mãos do Executivo, e, que ao contrário dos outros 

Atos Institucionais4, não tinha prazo de vigência definido. Ele autorizava o presidente da 

República, sem apreciação judicial, a decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir nos 

estados e municípios, cassar mandatos parlamentares a nível federal, estadual e municipal, 

suspender por dez anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens 

considerados ilícitos, aposentar compulsoriamente qualquer servidor público e suspender a 

garantia do habeas-corpus, que é um instrumento jurídico constitucional, reconhecido no Brasil 

desde a Constituição de 1891, que garante a “liberdade em favor de quem sofre violência ou 

ameaça de constrangimento em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder 

por parte da autoridade”5.  

O jornal Lampião da Esquina está enquadrado então, desde sua origem até o seu 

término, no contexto brasileiro da abertura política “lenta, gradual e segura”6 posta em prática 

pelo general Ernesto Geisel que governou o Brasil de 1974-1979, o penúltimo dos cinco 

                                                 
3 Os militares não formavam  um grupo coeso e homogêneo. Dentre eles, havia uma divisão em duas vertentes: os 

linha-dura, identificados com o general Médici e Costa e Silva, eram mais conservadores e pediam punições e 

perseguições políticas mais severas para eliminar por completo as ameaças de “desordem” que associavam ao 

passado recente do país; e os castelistas, que eram mais moderados e se identificavam com os generais Humberto 

Castelo Branco e Ernesto Geisel, e viam a necessidade de promover o retorno à normalidade democrática, 

garantindo a realização das eleições presidenciais, que estavam previstas para novembro de 1965. ALMEIDA, 

Monica Piccolo. Legitimidade e coação no pós-1964: institucionalidade partidária e repressão. In: CORRÊA, 

Maria Letícia. História do Brasil IV. v. 2. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2012, p.68.  
4 Ato institucional é a denominação dada “aos decretos, emitidos após o golpe militar de 1964, que buscavam 

legitimar e legalizar as ações do novo regime”. Sua validação “dependia apenas do poder extraconstitucional que 

se atribuiu o Poder Executivo para legislar já que não eram submetidos à sanção do Legislativo”. Ao todo foram 

promulgados 17 atos institucionais. Ver em: ALMEIDA, Monica Piccolo. Legitimidade e coação no pós-1964: 

institucionalidade partidária e repressão. In: CORRÊA, Maria Letícia. História do Brasil IV. v. 2. Rio de Janeiro: 

Fundação Cecierj, 2012, p.69. 
5 CAMPANHOLE, Adriano e CAMPANHOLE, Hílton Lobo. Atos Institucionais, Atos Complementares, Leis 

Complementares. São Paulo: Editora Atlas, 1971, p.23. 
6 Essa redemocratização programada e controlada pelo Estado conduzida pelos presidentes Geisel (1974-1979) e 

João Figueiredo (1979-1985) era mal vista tanto pelos setores linha-dura do Exército, que eram contrários à 

redemocratização do país, quanto pelos civis, que desejavam  urgentemente a volta à democracia, o que gerou 

muita violência no país enquanto durou o processo de abertura. Para saber mais ver: ARAÚJO, Maria Paula N. 

Lutas democráticas contra a ditadura. CORRÊA, Maria Letícia. As militâncias em oposição à ditadura militar: 

movimento estudantil e luta armada. Movimentos da sociedade civil na oposição à ditadura militar In: CORRÊA, 

Maria Letícia. História do Brasil IV. v. 2. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2012, p.143.  
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presidentes militares7 que governaram o país desde o golpe civil-militar8 dado em João Goulart 

em abril de 1964, e concluída com o general João Figueiredo, o último presidente militar, que 

teve o mandado presidencial de 1979-1985. É bom destacar que mesmo tendo sido criado um 

pouco antes da extinção do AI-5, e ter sobrevivido até 1981, o período o qual Lampião foi 

produzido não foi menos repressivo quanto podemos pensar, principalmente, se atentarmos para 

dois fatos: o primeiro diz respeito à perseguição do Estado brasileiro, que desde 1978 vinha 

investigando suas ações e o acusa de ofender “a moral e os bons costumes”, fazendo-o sofrer 

um inquérito policial que acabou indiciando e qualificando os responsáveis pelo jornal, após 

prestarem depoimento; entretanto, houve uma ampla mobilização de intelectuais, de artistas e 

da ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e o inquérito acabou sendo arquivado pela justiça 

em novembro de 1979, após 12 meses de investigações, levando em conta o parecer do 

Procurador da República, Sérgio Ribeiro da Costa9. E o segundo tem haver com os ataques 

terroristas promovidos pela direita e pelos militares “linha-dura” a partir de 1978, mas que se 

intensificou em de janeiro de 1980, às bancas de jornal que vendiam os alternativos e também 

às redações de jornal alternativo10.  

Para não se ater muito à descrição do período militar e para fins do artigo será destacado 

somente os governos dos generais Geisel (1974-79) e Figueiredo (1979-85), por ter acontecido 

neles o início e o término da abertura política e o processo de sua redemocratização.  

                                                 
7 Após a tirada de Jango da presidência, o Brasil foi comandado por uma junta militar formada por oficiais das três 

armas (Exército, Marinha e Aeronáutica), respectivamente, pelo general Arthur da Costa e Silva, o vice-almirante 

Augusto H. R. Grunewald e o tenente-brigadeiro Francisco de Assis Correia e Melo até a eleição via indireta de 

Humberto Castelo Branco, que irá presidir o Brasil de 1964-1967.  Após Castelo Branco, temos respectivamente 

mais quatro presidentes militares: Artur Costa e Silva (1967-69), Garrastazu Médici (1969-74), Ernesto Geisel 

(1974-79) e João Baptista Figueiredo (1979-85). Para saber mais ver: ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e 

oposição no Brasil (1964-1984). Editora Vozes: Petrópolis, 1984, p.53.  
8 Concordamos aqui com Napolitano (2014) de que o golpe teve participação dos civis e militares, mas que depois 

o governo se tornou um regime militar já que o poder de decisão sempre esteve sob a tutela dos militares. Ver: 

NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014, p.64. Para dar 

o golpe, os militares alegaram que tiravam João Goulart do governo para: combater a “ameaça comunista”, 

restaurar a disciplina e a hierarquia nas Forças Armadas e solucionar as crises de instabilidade do governo 

provocada pelos civis que eram corruptos. Tais argumentos são expostos por Celson Castro num pequeno artigo 

disposto na página do CPDOC, FGV. Disponível em:< 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Golpe1964 > Acesso em: 21/06/2017 
9 MARIUSSO, Victor Hugo da Silva Gomes. Lampião da Esquina: homossexualidade e violência no Brasil (1978-

1981). Uberlândia - MG, 2015, 209fls. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em 

História - Universidade Federal de Uberlândia, 2015, p.58 
10 Além de Lampião da Esquina, outros jornais também foram atingidos com os ataques terroristas, tais como : 

Pasquim, Coojornal, Repórter, Hora do Povo, Voz da Unidade, Movimento, O Companheiro, Em Tempo, etc. Ver: 

ROSA, Susel Oliveira da.  "Apesar de vocês amanhã vai ser outro dia" Imprensa alternativa versus ditadura militar 

em Porto Alegre. Revista eletrônica de crítica e teoria de literaturas. Dossiê: a literatura em tempos de repressão 

PPG-LET-UFRGS – Porto Alegre – Vol. 01 N. 01 – jul/dez 2005, p.12. 
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Geisel era tido como pertencente a ala dos “moderados”, e a partir do seu governo, que 

foi de 1974-1979, teve-se o fim do período do “milagre econômico”11 resultando numa grave 

crise econômica. Nesse período também se iniciou o processo de “distensão” política do regime, 

isto é, abertura “lenta, gradual e segura” para a saída dos militares da presidência, visando a 

redemocratização do país12. Contudo, no governo de Geisel, manteve-se o aparelho policial que 

continuou a perseguir, torturar e assassinar os opositores, principalmente, os remanescentes da 

oposição armada; assim como também ainda realizava censura à imprensa13, o que iria resultar 

no fortalecimento da mobilização de instituições da sociedade civil contra o regime ditatorial, 

com destaque para setores da Igreja Católica e órgãos profissionais: a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) e a Associação Brasileira de Imprensa (ABI)14. Fortaleceram-se a partir de 

então, as campanhas pela anistia dos presos políticos e pela revogação do AI- 5, da Lei de 

Imprensa15 e da Lei de Segurança Nacional16. A extinção do AI-5 ocorre pela Emenda 

Constitucional nº 11, de 13 de outubro de 1978, que ao mesmo tempo revogou o Decreto-Lei 

nº 477, que permitia: a expulsão de estudantes por motivos políticos; transferia para o Supremo 

Tribunal Federal (STF) a responsabilidade de cassar mandatos parlamentares; restabelecia o 

                                                 
11 O período do chamado “Milagre Econômico” ocorreu entre 1969 a 1973, e foi marcado pela combinação de 

elevadas taxas de crescimento econômico e baixos índices inflacionários. A sua queda a partir de 1974, entre outros 

fatores, se deu, principalmente, pela dependência excessiva do sistema financeiro e do comércio internacional, e, 

da necessidade de contar com determinados produtos importados, como o petróleo, por exemplo, que entrou em 

crise em outubro de 1973, como desdobramento direto da chamada Guerra do Yom Kippur, movida pelos países 

árabes contra Israel. Ver em: FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1996, p.485-487.  
12 ARAÚJO, Maria Paula N. Lutas democráticas contra a ditadura. CORRÊA, Maria Letícia. As militâncias em 

oposição à ditadura militar: movimento estudantil e luta armada. Movimentos da sociedade civil na oposição à 

ditadura militar In: CORRÊA, Maria Letícia. História do Brasil IV. v. 2. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2012, 

p.143. 
13 GASPARI, Elio. A ditadura encurralada. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 22. 
14 ARAÚJO, Maria Paula N. Lutas democráticas contra a ditadura. CORRÊA, Maria Letícia. As militâncias em 

oposição à ditadura militar: movimento estudantil e luta armada. Movimentos da sociedade civil na oposição à 

ditadura militar In: CORRÊA, Maria Letícia. História do Brasil IV. v. 2. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2012, 

p.142. 
15 A primeira Lei de Imprensa surgiu em 1934 com o governo de Getúlio Vargas, com decreto 24.776, pelo qual 

(artigo 6º, parágrafo 6º) a polícia poderia apreender veículos de comunicação independentemente de mandato 

judicial. A partir da ditadura militar, a censura à imprensa fica cada vez mais forte, como exemplo, cito aqui dois 

instrumentos jurídicos: a Lei nº 5.250 de 1967, sancionada pelo presidente Castelo Branco, que admitia a apreensão 

de jornais e revistas pelo Ministério da Justiça;  e o Decreto-Lei 1.077,  de 26 de janeiro de 1970, que restabelecia 

a censura sob a alegação da necessidade de defesa moral e dos bons costumes. Durante a vigência do AI-5 muitos 

jornais, grandes e pequenos, foram invadidos, empastelados ou lacrados pela força policial. Muitos diretores de 

jornais foram presos. Ver: MATTOS, Sérgio. A censura no Brasil republicano. In: MARQUES DE MELO, José 

(org.). Síndrome da mordaça: mídia e censura no Brasil. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São 

Paulo, 2007, p.55-62.  
16 A Lei de Segurança Nacional definiu os crimes contra a Segurança Nacional e a ordem pública e social, os 

processos de julgamento e as penas impostas em cada caso. A primeira Lei de Segurança Nacional foi baixada 

com o Decreto-Lei nº 314, de 13 de março de 1967, substituído pelo Decreto-Lei nº 898, de 29 de setembro de 

1969.  Ver: ALMEIDA, Monica Piccolo. Legitimidade e coação no pós-1964: institucionalidade partidária e 

repressão In: CORRÊA, Maria Letícia. História do Brasil IV. v. 2. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2012, p.85.  
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habeas corpus para crimes políticos e abolia as penas de morte, de banimento e a prisão 

perpétua17. 

Quem sucedeu Geisel foi o general João Figueiredo, que recebeu a Presidência da 

República para um mandato de seis anos, exercido integralmente de 1979 a 1985. Foi no seu 

governo que se teve a continuidade da “abertura lenta, gradual e segura”, com a Lei nº 6.683, 

ou Lei da Anistia, que não era ampla e irrestrita, pois não anistiava a todos, como por exemplo, 

“os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado 

pessoal”. Ou seja, aqueles que faziam parte da luta armada estavam excluídos18. Foi também 

no governo de Figueiredo que tivemos a extinção dos partidos MDB e ARENA, para a criação 

de novos partidos, como: o Partido Democrático Social (PDS), o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido Popular (PP), o Partido Democrático Trabalhista 

(PDT) e o Partido dos Trabalhadores (PT). A partir de janeiro de 1980, e durante vários meses, 

o país assistiu a uma série de manifestações terroristas organizadas pela direita, em oposição a 

esse período liberalizante, como ataques com bombas a bancas de jornais, cartas bombas 

enviadas à Ordem dos Advogados (OAB) e ataques de bombas no Riocentro, no Rio de 

janeiro19. A partir de 1983 formou-se uma frente única que reuniu partidos e entidades de 

oposição numa campanha nacional que reivindicava eleições diretas para a presidência da 

República: era a campanha das “Diretas já”. Foi apresentada, então, no Congresso uma emenda 

constitucional, a Emenda Dante de Oliveira20, que pretendia estabelecer o voto direto para a 

presidência, e que apesar da imensa mobilização e adesão por todo o território brasileiro não 

foi aprovada. Contudo, devido à mobilização civil que estava cada vez mais fortalecida e a 

união da oposição pela questão da redemocratização brasileira, os militares tiveram que 

continuar com o processo de saída do governo e assim convocaram eleições indiretas para a 

                                                 
17 MARIUSSO, Victor Hugo da Silva Gomes. Lampião da Esquina: homossexualidade e violência no Brasil 

(1978-1981). Uberlândia - MG, 2015, 209fls. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação 

em História - Universidade Federal de Uberlândia, 2015, p.14.  
18 Brasil. Comissão Nacional da Verdade. Relatório /Comissão Nacional da Verdade. – Recurso eletrônico. 

Brasília: CNV, 2014. 976 p. Relatório da Comissão Nacional da Verdade; v. 1. Capítulo 3: contexto histórico das 

graves violações entre 1946 e 1988, p.24. 
19 Idem, p.107.   
20 Recebeu esse nome porque foi proposta pelo deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB-MT, em 1983. 

Tendo no Congresso 298 deputados votado a favor, 65 contra, 3 abstenções e 112 deputados ausente na votação, 

faltaram ainda 22 votos favoráveis para que os dois terços necessários para sua aprovação fossem alcançados. 

Assim, a emenda foi derrotada no Congresso em abril de 1984. Ver: ALMEIDA, Monica Piccolo. A economia 

brasileira no neoliberalismo: crise econômica e reformas institucionais. In: CORRÊA, Maria Letícia. História do 

Brasil IV. v. 2. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2012. 216 p. p.156.  
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Presidência da República para o início de 1985. A eleição ocorreu em janeiro de 198521, tendo 

a oposição ao governo candidatos como Tancredo Neves (para presidente) e José Sarney (para 

vice-presidente), e para os candidatos governistas Paulo Maluf e Flávio Marcílio, 

respectivamente, para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Os candidatos de 

oposição venceram, mas Tancredo Neves, não assumiu a presidência por ter falecido antes, 

tendo que ser substituído pelo seu vice, José Sarney. Assim, em 1985, teve-se o fim do período 

militar, após 21 anos de sua existência.  

É importante destacar que essa longa transição, que ocorreu de 1974-1985 pode ser 

dividido em três fases: a) primeira, de 1974 a 1982, cuja dinâmica da abertura política estava 

sob total controle dos militares; b) a segunda fase, de 1982 a 1985, caracterizada também pelo 

domínio militar controlando a abertura, mas passando a dividi-lo com atores civis, que passam 

a ter um papel importante no processo; c) na terceira e ultima fase, que acontece de 1985 a 

1989, onde militares deixam de deter o papel principal, sendo substituídos pelos políticos civis, 

havendo também a participação dos setores organizados da sociedade civil22. 

Antes de falar propriamente do jornal Lampião, é importante ressaltar o papel da censura 

que perdurou durante a ditadura militar. Quanto à vigência de censura no país há duas fases: a 

primeira se dá entre 1968 e 1975, e possui um caráter amplo, agindo sobre todos os periódicos, 

sem distinção. Podemos subdividir essa fase em dois períodos: de 1968 a 1972 onde se tem uma 

estruturação da censura do ponto de vista legal e profissional, que intervinha ativamente no 

conteúdo dos jornais através de bilhetes e telefonemas; e o segundo que ocorre entre 1972 e 

1975, onde temos uma radicalização da censura com a institucionalização da censura prévia aos 

órgãos que ainda ofereciam alguma resistência. Já a segunda fase, que ocorre de 1975 a 1978, 

a censura passa a ser mais restrita e seletiva: ela lentamente vai se retirando dos órgãos de 

                                                 
21 Esta eleição ocorreu em Brasília, no Congresso Nacional, no dia 15 de janeiro de 1985 e elegeu, por 480 votos, 

Tancredo Neves e José Sarney, para presidente da República e vice-presidente, respectivamente, contra os 

candidatos Paulo Maluf e Flávio Marcílio, que receberam 180 votos, de um total de 686. Houve 17 abstenções e 

nove ausências. Para saber mais ver: Brasil. Contexto histórico das graves violações entre 1946 e 1988. In: Brasil. 

Comissão Nacional da Verdade. Relatório /Comissão Nacional da Verdade. – Recurso eletrônico. Brasília: CNV, 

2014. 976 p. Relatório da Comissão Nacional da Verdade; v. 1. Capítulo 3: contexto histórico das graves violações 

entre 1946 e 1988, p.108. 
22 KINZO, Maria D‟alva G. A democratização brasileira: um balanço do processo político desde a transição. São 

Paulo, Em perspectiva, 15(4) 2001.  p.4-5.  
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divulgação e também diminuem de intensidade as ordens telefônicas e os bilhetes às redações, 

contudo, permanece ainda sobre algumas publicações alternativas23. 

É então nessa época de censura, principalmente à grande imprensa24, que temos o surgimento e 

crescimento da imprensa alternativa, também conhecida como “nanica”, “de leitor”, 

“tropicalista”, “marginal”, “emergente”, “independente” ou ainda “underground”25, cuja 

invenção “remonta aos pasquins do período regencial (1831-1840) e também aos jornais 

anarquistas publicados pelos operários entre os anos de 1880 e 1920”26. É válido ressaltar que 

o termo “alternativo” não é forjado no período da ditadura, pois já no início do século XIX, tal 

palavra já estava presente no vocabulário brasileiro pelo menos desde o período monárquico27. 

Vale mencionar que o termo alternativo remete à ideia de “resistência contracultural ao que não 

está ligado às políticas dominantes e, também, a uma saída para uma situação difícil”28; e que 

tal palavra contém quatro significados essenciais:  

o de algo que não está ligado a políticas dominantes; o de uma opção 

entre duas coisas reciprocamente excludentes; o de única saída para 

uma situação difícil e, o do desejo das gerações dos anos 1960 e 1970, 

de protagonizar as transformações sociais que pregavam29. 

 

 A palavra alternativa então serve para designar aquilo que vai contra o discurso 

hegemônico, aquilo que se refere a uma saída para uma situação difícil. Talvez por isso, quando 

                                                 
23AQUINO, Maria Aparecida de. Censura, Imprensa, Estado Autoritário (1968-1978). O exercício cotidiano da 

dominação e da resistência: O Estado de São Paulo e o Movimento. Bauru: EDUSC, 1999, p.212-215.  
24 O termo grande imprensa, de forma genérica, é usado para designar o conjunto da mídia que compõe a porção 

mais significativa em termos de divulgação que pode ser diária, semanal, quinzenal, etc.; de circulação, 

aparelhamento técnico, organizacional e financeiro cuja dimensão, em termos empresariais, atinja uma estrutura 

que implique na dependência de um alto financiamento publicitário para a sua sobrevivência. Ver: Idem, p.37. 
25 Para saber mais sobre os nomes que a imprensa alternativa recebeu recomendamos ver: BRASIL, Bruno. Por 

um mundo livre e menos “careta”: a imprensa alternativa durante o regime militar. In: Biblioteca Nacional (Brasil). 

Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Anais da Biblioteca Nacional, 2007. Vol. 124. p.1-192. 
26 KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo:  

Scritta Editorial, 1991. p.10.  
27 AGUIAR, Flávio. Imprensa alternativa: Opinião, Movimento e em tempo. In: MARTINS, Ana Luiza, LUCA, 

Tânia Regina de. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p. 233-247. 
28 ROSA, Susel Oliveira da.  "Apesar de vocês amanhã vai ser outro dia" Imprensa alternativa versus ditadura 

militar em Porto Alegre. Revista eletrônica de crítica e teoria de literaturas. Dossiê: a literatura em tempos de 

repressão PPG-LET-UFRGS – Porto Alegre – Vol. 01 N. 01 – jul/dez 2005, p.2.  
29 KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo:  

Scritta Editorial, 1991. p.5. 
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se pensa em imprensa alternativa30 se pensa que sua origem esteja atrelada ao período militar 

no governo brasileiro, o qual censurava a grande imprensa e fazia dela a porta voz oficial do 

governo. Mas como a imprensa alternativa surgiu no período da ditadura? Ela surgiu da 

articulação de duas questões: do desejo dos movimentos de esquerda de protagonizar as 

transformações que propunham, e da insatisfação dos jornalistas e intelectuais com a grande 

imprensa31, o que os levam à busca de espaços alternativos para poderem divulgar suas ideias.  

É válido ressaltar também que apesar de enquadrar vários jornais e revistas como sendo 

alternativos, poderíamos compreender a imprensa alternativa na sua forma plural. Os jornais 

alternativos se diferenciavam e se assemelhavam entre si. Diferenciavam-se por: terem 

tendências políticas, ou satíricas, ou feministas, ou ainda ecológicas, etc; alguns tinham o 

formato tabloide (tamanho pequeno) e outros estandarte (com folhas grandes); alguns tinham 

textos densos e longos, outros de linguagem popular e curtos; alguns eram vendidos em bancas, 

outros tinham circulação restrita e eram distribuídos nas ruas. Assemelhavam-se em questões 

de que a maioria tinha tiragem irregular, o que significa que não visavam o lucro, e tinham 

duração efêmera32. Contudo, os jornais alternativos na época da ditadura tinham uma grande 

questão que os uniam: eram sempre de oposição ao governo e ao discurso oficial, ou seja, tinha 

um discurso contestador, antigovernista e contra-hegemônico33. 

Como já foi dito, o jornal Lampião da Esquina surgiu em abril de 1978, e está 

enquadrado dentro do que se chama mídia alternativa, compondo aquilo que se chama de 

                                                 
30 Sobre a palavra imprensa alternativa o autor Kucinski (1991) afirma que foi cunhada por Alberto Dines em abril 

de 1976 na coluna que escrevia que se chamava “Jornal dos jornais”, na Folha de São Paulo. Ver: Idem, p.15. 
31 É bom destacar que mesmo em seu período de grandes vendas, entre 1975 e 1977, a imprensa alternativa não 

tinha a pretensão de substituir a grande imprensa e nem que os leitores trocassem os grandes jornais pelos tabloides 

que surgiam, justamente pela falta de estrutura administrativa e financeira e também porque dependiam da grande 

imprensa, nem que fosse para criticar o que saía ou não saía nesta. Para saber mais ver: Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro: Secretaria Especial de Comunicação Social. Imprensa alternativa: apogeu, queda e novos 

caminhos. Cadernos da Comunicação. Série Memória, Vol. 13: Rio de Janeiro, 2005, p.20.  
32 Entre 1964 e 1980 nasceram e morreram no Brasil cerca de 150 periódicos, e a metade deles nem chegou a 

completar 1 ano de existência, tendo vários desses jornais ficado apenas com duas ou três edições. 

Aproximadamente só 25 jornais duraram um pouco mais, de 3 a 5 anos, e mesmo assim, não com a forma original 

de quando haviam surgido. Ver: ABRAMO, Perseu. Um trabalhador da notícia: textos de Perseu Abramo. São 

Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1997, p.12. 
33 MENDES, Sérgio Luiz da Silva.  A imprensa alternativa durante a ditadura militar no Brasil (1964-1984): um 

olhar historiográfico. CONTRAPONTO – Revista Eletrônica de História,Teresina, n. 1, v. 1, jun. 2011. p.27.  
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“imprensa gay” brasileira, e/ou “imprensa homoafetiva”, ou ainda de “imprensa 

homossexual”34, e segundo o próprio Conselho editorial do jornal, a ideia de realizá-lo 

Surgiu em novembro do ano passado, e provocou uma série de reuniões; 

na principal delas, realizada em São Paulo, onze pessoas assumiram o 

que a mesma imprensa alternativa chamaria de "compromisso 

histórico": estava criado LAMPIÃO, e ficou decidido que os onze 

criadores formariam um Conselho, encarregado de traçar a linha 

editorial dessa publicação35.  

 

O Conselho editorial então seria formado pelos jornalistas Adão Acosta, Aguinaldo 

Silva, Antônio Chrysóstomo, Clovis Marques, Gasparino Damata e João Antonio Mascarenhas; 

pelo artista plástico Darcy Penteado; pelo crítico de cinema Jean Claude Bernardet; pelo poeta 

e crítico de arte Fransciso Bittencourt; pelo cineasta e escritor João Silvério Trevisan, e pelo 

antropólogo Peter Fry.  

A redação de Lampião da Esquina estava instalada no Rio de Janeiro, mas também 

manteve uma equipe editorial em São Paulo. Assim, as pautas do jornal eram definidas nas 

reuniões que aconteciam tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, cidades onde os 

produtores do jornal residiam36. É importante ressaltar que o papel de coordenador das edições 

                                                 
34 Nota do autor. Apesar de existirem três denominações para a imprensa voltada para o público homossexual, em 

questão de conteúdo elas não diferem, o que as diferenciam é o posicionamento político frente ao conceito da 

homossexualidade e do sujeito homossexual assumido pelo autor que as empregam. Sendo assim, aqui usaremos 

o temo imprensa gay. Esta imprensa surge da necessidade dessa parcela da sociedade procurar seus semelhantes e 

para lhes dar voz e tirá-los da invisibilidade, da marginalidade, que lhes eram impostos. Ela é destinada 

majoritariamente aos leitores gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, e em sua grande maioria, produzida 

por jornalistas gays, sejam eles amadores ou profissionais, era feita inicialmente de modo artesanal, pois eram 

mimeografados e ou xerocados, com pequenas tiragens e não visavam o lucro. Nos EUA, surge primeiramente na 

Califórnia, em 1947, com o jornal Vice-Versa, e aqui no Brasil, em 1961 no Rio de Janeiro com o jornal Snob. 

Tanto nos EUA quanto no Brasil será a partir destes jornais que teremos o aparecimento e a impressão de vários 

outros jornais, não só nas regiões em que surgiram, mas em várias regiões de seus países. Para saber mais sobre 

imprensa gay ver: PÉRET, Flávia. Imprensa gay no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2011. Para imprensa 

homossexual ver: FERREIRA, Carlos. Imprensa homossexual: surge o Lampião da Esquina. São Paulo, Revista 

ALTERJOR, Ano 01, Volume 01, Edição 01, Janeiro-Dezembro de 2010. E para saber sobre imprensa homoerótica 

ver: ARIAS, José Miguel; AMARAL, Muriel Emídio Pessoa do. Homossexualidades de papel: cenas da imprensa 

homoerótica no Brasil (1963-2015). Cuadernos.info,  2016, nº39, p. 101-112. 
35 SENHORES DO CONSELHO. Lampião da Esquina, n. zero, Rio de Janeiro, abril de 1978, p.2. 
36 Moravam em São Paulo três dos onze membros do Conselho Editorial: João SilvérioTrevisan, Darcy Penteado 

e Peter Fry; e os demais residiam no Rio de Janeiro. Quanto à responsabilidade de editar o jornal, no Rio de Janeiro 

ficava ao encargo de Aguinaldo Silva, Francisco Bittencourt e Adão Acosta; e em São Paulo  por conta 

de João SilvérioTrevisan e o Darcy Penteado. Ver: MARIUSSO, Victor Hugo da Silva Gomes. Lampião da 

Esquina: homossexualidade e violência no Brasil (1978-1981). Uberlândia - MG, 2015, 209f. Dissertação 

(Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em História - Universidade Federal de Uberlândia, 2015. 
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cabia a Aguinaldo Silva, e que o jornal também teria em algumas de suas edições pessoas que 

iriam colaborar com ele, como por exemplo: José Fernando Bastos, Roberto Piva, Edward 

MacRae, James Naylor Green, Antônio Carlos Moreira, Dolores Rodrigues, Luiz Mott, entre 

outros. 

Lampião da Esquina surgiu com sete seções: Opinião (equivalia ao editorial e era 

ocupada por opiniões pessoais dos membros do Conselho editorial; a seção desaparece a partir 

do jornal nº7, volta a aparecer no nº 20 e vai somente até o jornal de nº 29), Ensaio (composto 

de textos sobre temas gays; eram enviados por colaboradores), Esquina (seção com artigos 

traduzidos, textos opinativos e notas variadas), Reportagem (seção com matérias informativas, 

com assuntos das matérias de capa e com personalidades da época, tanto do meio artístico, 

quanto figuras dos movimentos das “minorias”, michês, juízes, advogados, diretores e 

escritores de peças de teatro e filmes etc.); Literatura, Tendências (seções culturais que falavam 

de Livros, Exposições, Peças teatrais, etc.), e Cartas na mesa (nela era publicada cartas de 

leitores que opinavam, discutiam e debatiam matérias com os respectivos comentários dos 

jornalistas). A partir da edição de nº 5 é publicada uma nova seção: Bixórdia (marcada pela 

utilização de palavras típicas do gueto gay e por narrar acontecimentos vinculados diretamente 

a aspectos da cultura homossexual brasileira, era uma seção de “fofocas” em geral), e 

posteriormente a partir do nº 18 temos a seção Troca-troca (era o espaço para paquera onde 

perfis de leitores eram publicados para eventual correspondência entre os interessados)37. 

Outras seções apareciam esporadicamente como: Ativismo, Festim, Violência e Verão. 

Lampião era veiculado em tamanho tabloide (tamanho pequeno), com manchas gráficas 

pesadas, impresso em cores neutras, com uma “diagramação dura e de pouca inventividade, 

pois parecia ter uma preocupação maior com o discurso verbal, como se a severidade da forma 

respaldasse a seriedade do conteúdo”38. Os textos eram “longos e comprimidos em letras 

pequenas, que só não atrapalhavam a leitura porque a vontade de lê-los era maior”39.  

                                                 
37 ARIAS, José Miguel; AMARAL, Muriel Emídio Pessoa do. Homossexualidades de papel: cenas da imprensa 

homoerótica no Brasil (1963-2015). Cuadernos.info, 2016, nº39,  p.105. 
38 RODRIGUES, Jorge Caê. Impressões de Identidade: um olhar sobre a imprensa gay no Brasil. Niterói: EdUFF, 

2010, p. 80. 
39 FIDALGO, Maycon. A identidade queer no jornal o Lampião da Esquina. Trabalho de Conclusão de Curso de 

Comunicação Social, Universidade Católica de Brasília, DF, 2013.  p.43. 
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É bom atentarmos que Lampião da Esquina não foi o primeiro jornal alternativo a 

voltar-se para os homossexuais e as outras minorias, tendo em vista que na década de 60 já 

havia projetos voltados para os homossexuais40, mas não com a mesma finalidade e 

características. Lampião era em alguns aspectos, muito diferente de tudo o que lhe havia 

precedido em termos de imprensa gay. Para começar, reunia em seu conselho editorial um 

conjunto de jornalistas, escritores, intelectuais e artistas do sexo masculino que eram 

assumidamente homossexuais. Neste contexto, o jornal foi o primeiro da imprensa gay a 

publicar os nomes verdadeiros dos autores dos textos; não havia mais pseudônimos, para 

esconderem suas verdadeiras identidades41. Além disso, Lampião da Esquina procurou 

desenvolver uma conscientização política dos homossexuais e discutir abertamente temas como 

sexualidade, discriminação racial, artes, ecologia e machismo, e tudo isto sem entrelinhas, sem 

desfaçatez num período em que questões mais culturais não importavam tanto. Poderíamos citar 

que ao contrário de seus antecessores, Lampião se distingue também por ter tido circulação 

nacional42 por pelos menos quatorze capitais do país; ser lançado mensalmente; produzido de 

forma industrializada, e comercializado em bancas de jornal, o que o possibilitou atingir um 

maior número de leitores em relação às publicações artesanais, conseguindo o número de 

tiragens entre 14 mil e 25 mil exemplares, enquanto que os demais jornais xerocados e 

mimeografados tinham 50 exemplares43.  

O jornal Lampião tinha também uma linguagem própria: variava de uma linguagem 

coloquial debochada e mais popular - fazendo uso da ironia e de uma linguagem coloquial e 

vulgar, fazendo uso de palavras como “bichas” e “viados”, por exemplo, buscando despertar, 

                                                 
40 Antes do surgimento de Lampião, em 1978, outros jornais já haviam circulado nos estados do Rio de Janeiro e 

Bahia, entre 1960 e 1970, conforme um levantamento realizado por James Green (2000).  No Rio de Janeiro, por 

exemplo, temos: Snob (1961), O vedete (1961), Subúrbio à Noite (1961), Terceira Força (1963), Zona Norte 

(1963), Vagalume (1964), O Mito (1966), Cinelândiaà noite (1966), O Bem (1966), Edifício Avenida Central 

(1966), O Show (1966), O Estábulo (1966), Os Felinos (1967), O Vic (1968), Le Femme (1968), Eros (1978), La 

Saison (1970), O Centauro (1968), O Grupo (1968), Darling (1968), Gay Press Magazine (1970), 20 de Abril 

(1970), Opinião (1968), Sophistique (1966) etc. E em Salvador (BA) temos, por exemplo: Fatos e Fofocas (1966), 

Zéfiro (1967), Baby (1967), Little Darling (1970), que mais tarde passou a ser chamado de Ello (1978). Ver: 

GREEN, James N. Além do Carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil do século XX. São Paulo: Ed. 

UNESP, 2000, p.325.  
41 FIDALGO, Maycon. A identidade queer no jornal o Lampião da Esquina. Trabalho de Conclusão de Curso de 

Comunicação Social, Universidade Católica de Brasília, DF, 2013, p.43.  
42 Nota do autor. Através da seção Cartas na Mesa podemos perceber que as correspondências chegavam dos 

estados de: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Amazonas, Ceara, Rio Grande do 

Norte, Piauí, Paraíba, Minas Gerais, dentre outros. 
43 MARIUSSO, Victor Hugo da Silva Gomes. Lampião da Esquina: homossexualidade e violência no Brasil 

(1978-1981). Uberlândia - MG, 2015, 209fls. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação 

em História - Universidade Federal de Uberlândia, 2015, p.22. 
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ao que parecem, reflexões através dessas palavras que até então tinham uma conotação negativa 

e desconstruir os estereótipos dos gays -, a uma linguagem mais formal e erudita – de escrita 

mais densa, mais difícil, mais sisuda44.  

Por fim, vale citarmos a questão que irá diferenciá-lo não só dos jornais gays, mas 

também de alguns outros alternativos: Lampião, mesmo compartilhando de um conteúdo e 

discurso mais dentro do pensamento da “esquerda”, não estava ligado pelo menos de modo 

aberto a nenhum grupo ou partido político, uma vez que a “direita” não falava sobre as questões 

que envolviam a homossexualidade, e dentro da “esquerda” as pautas específicas sobre 

homossexuais eram relegadas por serem consideradas de “luta menor” já que a prioridade era a 

“luta maior”, ou seja, a luta de classes45. Assim, Lampião era um jornal que estava duplamente 

à margem da sociedade: a margem da “direita”, por enfrentar seu pragmatismo, e a margem da 

“esquerda”, por enfrentar a sua moral conservadora46. 

Contudo, o surgimento do Lampião da Esquina pode ser visto como um acontecimento 

que vinha na hora certa, já que não se tinha muitos jornais que tratassem das questões da 

homossexualidade, e isto de certa forma, é propiciado no momento de abertura política. O 

próprio jornal falaria de si mesmo após um ano de existência, demostrando sua abrangência e 

importância: 

Em apenas doze meses de atividades Lampião da Esquina tornou-se, 

disparado, o mais comentado de todos os jornais nanicos surgidos no 

Brasil nos últimos anos. A cobertura foi total: abrangeu a própria 

imprensa nanica, passando pelos jornais diários – do GLOBO ao 

vestuto Estado de São Paulo – e chegando a revistas como Manchete, 

Fatos e Fotos, etc., sem esquecer Isto É, nossa fada-madrinha. Mas isso 

em termos de Brasil. Pois Lampião, após o empurrão que nos deus o Sr. 

Falcão tornou-se notícia, igualmente, na imprensa internacional; não só 

a guei, como a “straight”: do Newsweek ao Le Monde, chegando até a 

                                                 
44 Esta questão da linguagem ser demasiadamente complicada irá gerar críticas ao jornal por parte de alguns 

leitores, que viam Lampião como um jornal de formato elitista com um tom de coluna burguesa, já que ele foi 

fundado por pessoas de classe média, e direcionado assim, apenas para as pessoas capazes de absorver suas 

informações. Ver: MARIUSSO, Victor Hugo da Silva Gomes. Lampião da Esquina: homossexualidade e violência 

no Brasil (1978-1981). Uberlândia - MG, 2015, 209fls. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-

Graduação em História - Universidade Federal de Uberlândia, 2015, p.70.  
45 ROSSI, Elvio Antônio. A luz do Lampião dobrou a esquina: as múltiplas vozes de um nanico no Brasil da 

abertura (1978-1981). Revista Senso Comum, nº 3, 2015, p.129.  
46 RODRIGUES, Jorge Caê. Impressões de identidade: um olhar sobre a imprensa gay no Brasil. Niterói: EdUFF, 

2010, p.67.  
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ser citado – pasmem: é glória!  – no sisudo L‟Humanité, órgão oficial 

do PC francês. [...] O simples fato de Lampião colocar na ordem do dia 

a questão do prazer, do direito ao prazer, não só pelo homossexual, 

como pelo heterossexual, pela mulher, pelo operário, pela criança, 

enfim, pela sociedade como um todo, já lhe dá um caráter no mínimo 

contestatório e o coloca à frente de uma luta que não é novidade ao 

Brasil, mas que nem por isso deixa de sofrer constantemente nas mãos 

dos nossos revolucionários [...]47. 

 

No entanto, um conjunto de fatores contribuiu para que Lampião chegasse ao fim com 

o seu nº37, em junho de 1981: o jornal começou a publicar fotos eróticas, o que era evitado 

antes, e começa então a perder público, pois existiam outros jornais que faziam isto e custavam 

até mais baratos; além disso, por ser formado por pessoas que pensavam e tinham ideologias 

diferentes, o Lampião da Esquina passa a enfrentar disputas internas entre os responsáveis pela 

edição em São Paulo com os do Rio de Janeiro, principalmente entre Darcy Penteado e José 

Trevisan, de São Paulo, e Aguinaldo Silva e Francisco Bittencourt, que pertenciam à linha 

editorial do Rio de Janeiro e que decidiam ao final o que seria ou não publicado no jornal; a 

censura prévia e sanções econômicas; o surgimento de outras publicações voltadas para os 

homossexuais; a perseguição da direita “terrorista” à imprensa alternativa em geral com 

atentados criminosos; o aumento do preço do papel e dos custos de produção; a falta de 

anunciantes; a apropriação da grande imprensa dos temas que pertenciam à imprensa alternativa 

após o enfraquecimento do regime militar48.  

Lampião mesmo tendo durado pouco tempo, mas que se comprado a outros e pelo 

contexto em que se enquadra durou bastante, não deixa de ser importante pelo simples fato de 

discutir temas que até então era relegados a segundo plano, como a sexualidade, a questão negra 

e feminina, por exemplo, e tirar das margens os personagens que não tinham voz, como os 

homossexuais, índios e mulheres. Acreditamos que Lampião da Esquina cumpriu o seu papel 

e iluminou as questões referentes às minorias, principalmente os homossexuais, e acabou 

construindo novas imagens a respeito deles, que até então era visto de forma pejorativa. Não 

                                                 
47 RAMOS, Nando. Enfim, um jornal-maravilha. Lampião da Esquina, n. 12. Rio de Janeiro, maio de 1979, p. 4. 
48 Ver: ROSA, Susel Oliveira da.  "Apesar de vocês amanhã vai ser outro dia"- Imprensa alternativa versus 

ditadura militar em Porto Alegre. Revista eletrônica de crítica e teoria de literaturas Dossiê: a literatura em tempos 

de repressão PPG-LET-UFRGS – Porto Alegre – Vol. 01 N. 01 – jul/dez 2005. p.4. 
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estamos afirmando aqui que Lampião conseguiu fazer com que os brasileiros mudassem 

totalmente de ideia quanto ao que pensavam sobre a homossexualidade, mas estamos afirmando 

aqui que ele se constituiu como o espaço de reflexão para aqueles que buscavam outras formas 

de explicações, além disso, o jornal também abriu espaço para que os próprios homossexuais 

tivessem voz. E é por isto que escolhemos falar de Lampião da Esquina aqui nesse artigo. 

Talvez seja tais questões que nos faz acender aqui a trajetória desse jornal, tendo como 

pretensão despertar a vontade de conhecer um pouco mais da história de Lampião naqueles que 

se interessa por imprensa alternativa, particularmente a imprensa gay.  
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A CULTURA DA REVOLTA ESCRAVA EM PORTO DAS CAIXAS-RJ: 

JANEIRO DE 1860 

 

Gilciano Menezes Costa* 

 

A PINTURA DO EPISÓDIO: 

 

 

 

A REPUTAÇÃO VIOLENTA DO ADMINISTRADOR 

A pintura em evidência1 ilustraalguns dos escravizados da Fazenda da Cruz, carregando 

o corpo do cativo Robertopara ser enterrado no cemitério situado, na época, ao lado da Igreja 

                                                 
*Doutorando em História Social da Cultura na UFF 
1 Essa imagem foi pintada pela artista Cristiane Rosa Pereira Jardim, a partir da análise histórica realizada por 

Gilciano Menezes Costa. Para a elaboração da imagem, além da documentação analisada, utilizamos uma 

fotografia do final do século XIX, de autor desconhecido, e uma fotografia produzida, em 1928, pelo fotógrafo 

austríaco Mario Baldi. Do início da leitura das fontes primárias e os diversos diálogos que tivemos até a conclusão 

da pintura, o quadro levou em torno de 5 meses para ficar pronto, sendo produzido no período de julho a dezembro 

de 2015.   
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Nossa Senhora da Conceição de Porto das Caixas2. Este fato, ocorrido na madrugada do dia 18 

de janeiro de 1860, é parte integrante de um conjunto de situações que contribuíram para eclodir 

a revolta dos escravizados, da dita Fazenda, contra seu administrador.  

“Morte por sevicias monstruosas.” Com este título o jornal local “O Popular”, no dia 21 

de janeiro de 1860, noticia uma matéria denunciando as ações do administrador da Fazenda da 

Cruz, João Gonçalves Lopes, e parte do desfecho de seus atos3.  

Segundo a matéria, dias depois que Lopes se tornou administrador, em novembro de 

1859, o proprietário Antonio Joaquim Gonçalves, que também era seu tio, faleceu. Além de 

associar a morte de seu tio com sua chegada na fazenda, o jornal apresenta outros fatos para 

demonstrar sua reputação violenta, como o espancamento que ele realizou em um escravizado 

de outro proprietário e o envolvimento em confusões na época em que era caixeiro de uma casa 

de negócio em Itaborahy.  

Os herdeiros diretos da fazenda, moradores na corte devido aos seus negócios, a 

princípio não demonstraram interesse pela propriedade, o que, segundo o jornal, gerou uma 

liberdade para que Lopes realizasse ações com os escravizados que viessem “a nutrir seu gênio 

cruel”. Pela leitura da matéria, constata-se que diante dos castigos corporais, considerados 

excessivos até mesmo para sociedade escravocrata da época, a reação inicial dos 

escravizadosfoi fugir da fazenda. Uns buscaram seus padrinhos e outros se esconderam no 

mato: 

Então, quazi em plena liberdade porque os herdeiros, moradores 

na corte por seus negócios, não visitavam a fazenda, deu começo 

a nutrir seu gênio cruel, e os míseros escravos martyrisados pelo 

azorrague iam-se evadindo, a procurar padrinhos, e outros parece 

que ainda existem ocultos pelo mato4. 

 

 

AS FUGAS DA FAZENDA 

Possivelmente, como forma de escapar do intenso rigor dos castigos aplicados pelo 

administrador da fazenda, os escravizados que procuraram seus padrinhos estavam buscando 

                                                 
2 Em 1595, os jesuítas ergueram a primitiva capela de Nossa Senhora da Conceição. Em 1718, o templo atual foi 

erigido, sendo reconstruído em 1747. Em 1901, foram realizadas reformas no forno da capela lateral. Entre os anos 

de 1969 e 1978, ocorreram reformas no piso, forro, construção de anexos e fechamento das arcadas do térreo da 

torre sineira. A partir desse período, a Igreja adquireas características arquitetônicasatuais. De acordo com a 

memória coletiva local, o cemitério ao lado da Igreja foi desativado na década de 1970, restando do cemitério 

apenas o muro ao lado da Igreja e o portão. Agradeço ao presidente da Associação de Porto das Caixas, Ramon 

Vieira, pelo apoio dado nessa pesquisa.Ver: Inventário dos bens culturais do município de Itaboraí. Fundação para 

o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 1982. 
3 O Popular. Morte por sevicias monstruosas. 21 de janeiro de 1860, nº 575, p.1. 
4Idem. 
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quem intercedesse por eles com os seus reais senhores, os herdeiros de Antonio Joaquim 

Gonçalves, mesmo cientes da provável punição que também receberiam,desses herdeiros, 

quando voltassem para a fazenda. 

Desta forma, “o compadrio também representava para o escravo um instrumentode 

defesa nos confrontos cotidianos com os senhores”. Vale destacar que o sentido de “padrinho” 

nessa sociedade escravocrata “nem sempre era aquele de batismo”. Um homem livre que 

intermediasse o retorno do escravizado à senzala, poupando-o de algum castigo, também era 

considerado padrinho5. 

A matéria do jornal “O Popular” ao afirmar que parte dos escravizados se evadiram em 

busca de seus padrinhos, possibilitou constatar que esses cativos possuíam laços de 

sociabilidades que iam além dos limites prescritos pelo seu senhor, demonstrando assim a 

existência de relações de compadrio para fora da Fazenda da Cruz. 

Assim, o que buscavam era o fim do rigor dos castigos aplicados pelo administrador e 

não o rompimento de sua condição jurídica de escravo, logo eram Fugas-Reivindicatórias.Desta 

forma, era uma ação contestatória que buscava um espaço para a negociação no conflito. Tal 

ato, representava uma ameaça considerável, na medida em que o abandono do trabalho pelo 

escravo gerava grandes prejuízos.  

Já a fuga dos outros escravizados, que a matéria menciona como “ocultos pelo 

mato”,pode ser caracterizada como Fugas-Rompimento, na medida em que suas ações tiveram 

como consequência provável a busca pela liberdade. 

Ainda que essas fugas representem formas de negociação e resistência, vale destacar 

que atravessar a porteira da Fazenda da Cruz não foi o principal obstáculo enfrentado por esses 

escravizados, mas sim a sua posterior inserção na própria sociedade escravista. Afinal, como 

demonstra João José Reis, “ a escravidão (...) fazia parte da lei geral da propriedade e, em termos 

amplos, da ordem socialmente aceita”. Logo, “o grande obstáculo às fugas era a própria 

sociedade escravista, sua forma de ser e de estar, sua percepção da realidade, seus valores (...)”6. 

 

A MORTE DO ESCRAVIZADO ROBERTO  

E SEU IMEDIATO ENTERRO 

                                                 
5
 ALBUQUERQUE. Wlamyra R. de; FILHO, Walter Fraga. Uma História do Negro no Brasil. Salvador: Centro 

de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006, p. 101-102.  
6 REIS, João José e Silva, Eduardo.  Negociação e conflito: resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Cia 

das Letras, 2009, p.62-76.  
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Os cativos da fazenda que não fugiram continuaram a receber o rigor dos castigos 

corporais. Nesse sentido, O Jornal “O Popular” relata que o escravizado Roberto tinha em torno 

de 24 a 26 anos de idade e que ele havia sido surrado há 10 dias aproximadamente.Aponta que 

“só passados 8 dias de tão bárbaro castigo” que o médico, Sr. Dr. Quintanilha, foi chamado. 

Apesar de ter realizado a assistência que lhe coube, o médico relatou ao jornal que encontrou o 

escravizado Roberto em um estado que não teria mais como ajudá-lo, visto que ele estava “com 

duas largas úlceras ocupando toda extensão de ambas as nádegas, outra de meio palmo de 

extensão situada sobre a coxa esquerda, todas em estado gangrenoso”7. 

O escravizado Roberto, não suportando os ferimentos, faleceu na madrugada de 18 de 

janeiro. De imediato, como forma de esconder o crime, João Gonçalves Lopes ordenououtros 

escravizados a levarem o corpo de Roberto para o cemitério. A matéria notícia que 

Dois negros conduziram o morto; um terceiro vinha ao lado; não 

o foram depositar na igreja matriz como é o uso para ser 

encomendado, e apressados seguiram caminho do cemitério, e lá 

chegados, só trataram de abrir a cova8.  

 

Só quando Roberto “já estava quase a receber a terra que ia ocultar sua cruel morte” que 

o sacristão foi comunicado do enterro, não sendo realizados, desta forma, os rituais fúnebres 

devidos. 

A não realização da ritualística fúnebre do escravizado Roberto, provavelmente 

impulsionou ainda mais a rejeição dos escravizados em relação a dominação senhorial que João 

Gonçalves Lopes exercia na Fazenda. Isso porque a preocupação com o mundo dos mortos e 

dos espíritosera uma característica marcante da sociedade do século XIX, pois tanto para as 

concepções cristãs, assim como para as tradições africanas, os ritos fúnebres representavam o 

principal meio de se obter, sem conturbações, uma travessia para o “além”9. 

 

A CAPTURA DO ADMINISTRADOR PELOS ESCRAVIZADOS 

A notícia do episódio chegou até o subdelegado em exercício, o Capitão Bernardino 

José Gonçalves Bastos, que apressadamente foi para o cemitério. Foi acompanhado de seu 

escrivão e dos senhores Dr. Antonio Pinto de Carvalho e Dr. Quintanilha. O jornal “O Popular” 

                                                 
7 O Popular. Op Cit. 
8Idem. 
9REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. In: NOVAIS, Fernando A.;ALENCASTRO, Luiz 

Felipe (Coord.) (Org.). História da vida privada no Brasil: volume 2:Império: a corte e a modernidade. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1997. p. 99. 
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afirmou que ao chegarem no cemitério fizeram exames precisos. Através do corpo de delito foi 

provado “que a morte foi ocasionada pela gangrena nas largas úlceras e por ser tardia a hora 

que foi chamado o médico da fazenda, espaçando-se 8 dias, não foi salva a vida desse infeliz!”10 

Em seguida o subdelegado deu a ordem para “capturar o criminoso”. Juntamente com 

sua força policial foi para a Fazenda da Cruz, mas não conseguiu realizar a prisão, pois João 

Gonçalves Lopes tinha fugido pelo “matagal”, cujo lugar era desconhecido dos policiais.O 

jornal relata que o subdelegado ao 

visitar o hospital (...) encontrou 5 ou 7 escravos cortados do 

azorrague e uma infeliz crioula de 12 a 14 anos de idade com as 

mãos em deplorável estado por ter recebido doze dúzias de 

palmatoadas!Na casa do tronco existiam 5 escravos também 

cortados pelo azorrague!11 

 

Provavelmenteum desses escravizados era o preto Frederico, que faleceu dias depois da 

captura do criminoso. 

Dando sequência na matéria o jornal “O Popular” noticiou  quepróximo a um “riacho 

pelas 10 horas da noite na altura de Itambi,”o subdelegado e seus policiais encontraram no 

caminho o criminoso. No dia seguinte, respondido as perguntas, João Gonçalves Lopes foi 

recolhido para a cadeia de Itaborahy. Posteriormente, respondeu o processo tanto pela morte do 

escravizado Roberto, assim como de Frederico12.  

No auto de perguntas, Lopes“declarou mandar dar e assistir 50 açoites, que marcava a 

cada escravo”. Diante do estado dos escravizados encontrado na fazenda, o jornal dar a entender 

que, possivelmente,a quantidade de açoites tenha sido maior. É essencial destacar que o Jornal 

defendia “a necessidade do castigo moderado no escravizado desobediente, como corretivo”, 

mas se opunha, de acordo com os valores e da percepção de realidade da época, a crueldade 

aplicada pelo administrador da fazenda13. 

A matéria do jornal “O Popular” deu o mérito da captura de Lopes para o subdelegado 

e toda sua diligência.  Contudo, através da leitura de alguns jornais publicados na Corte e em 

“Nictheroy” foi possível constatar que o desfecho foi outro. As buscas realizadas na localidade 

e arredores pelo subdelegado e toda sua diligência não conseguiram encontrar o criminoso. Foi 

um grupo de escravizados da própria Fazenda que o capturou.  

                                                 
10 O Popular. Op Cit. 
11 Idem. 
12A Patria, 26 de janeiro de 1860, nº 20, ano IX, p.1. Assim como esse jornal, a Fazenda da Cruz é mencionado 

em outros documentos como Fazenda de São Boaventura. Ver: AlmanakLaemmert, Província, 1860, p. 245. 
13 O Popular. Op Cit. 
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A matéria do “Jornal do Commércio”confirma que o desfecho da prisão de João 

Gonçalves Lopesteve a participação direta dos escravizados. Assim o jornal noticia que 

“Confirmamos a notícia que demos de haver fallecido dois 

escravos da Fazenda da Cruz, no Porto das Caixas, em 

consequencia de castigos immoderadosinflingidos pelo 

respectivo administrador, João Gonçalves Lopes, bem como a da 

prisão do mesmo administrador pelos proprios escravos, que o 

amarrárão e assim olevárão para a freguesia, quando uma escolta 

que ia proceder  á captura do dito administrador o recebeu em 

caminho”14. 
 

Os jornais “A pátria” e “Correio Mercantil” publicaram que um dos policiais que foi na 

escolta prender Lopes na fazenda, ao não encontrá-lo, orientou o escravo feitor a “declarar o 

lugar onde se achava o dito administrador, aconselhando-o, sob promessa de alforria, que o 

prendesse.”15Ainda que a promessa tenha sido feita exclusivamente para o feitor, 

provavelmente a notícia teve repercussão entre os outros escravizados.  

Assim, é possível supor que essa incitação do policial tenha sido apropriadapor esses 

cativos,como um recurso de negociação, tendo como objetivo o fim do rigor dos castigos 

corporais na fazenda, após a captura do administrador, ou até mesmo algum tipo de gratificação.  

As informações contidas no relatório do delegado de polícia sustentam essa suposição, 

visto que o delegado afirma que  

(...) segundo acaba de informar-me um dos herdeiros da fazenda 

do finado Antônio Joaquim Gonçalves, (...) na ocasião da prisão 

do administrador como depois que a escolta [policial] tomou 

conta do preso, os escravos que o conduziram amarrado fizeram 

alguns motins com vozerias, pedindo gratificação e cachaça pelo 

trabalho da prisão16 

 

 

A REPERCUSSÃO DA REVOLTA 

A ação desses escravizados primeiro gerou o constrangimento nas autoridades locais, 

provinciais e imperiais. O subdelegado semanas depois pediu exoneração do cargo. O policial 

que prometeu a alforria foi processado. O presidente de província, em comunicação com o 

                                                 
14 Jornal do Commercio, 27 de janeiro de 1860, Gazetilha, p.2. 
15 A Pátria, 01 de março de 1860, nº 47, ano IX, p. 1. Correio Mercantil, 29 de fevereiro de 1860. Expediente da 

Secretaria do Governo da Província. Nº 59, Ano XVII.  
16

 Apud: GOMES, Flávio dos Santos. História de Quilombolas: Mocambos e Comunidades de Senzalas no Rio de 

Janeiro- século XIX.  Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995, p. 204. 
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ministro da justiça, considerou que a prisão do administrador foi “efetuada por um meio ilegal 

e violento”, na medida em que Lopes foi “conduzido amarrado pelos próprios escravos”17. 

Além do constrangimento, ocorreu também a preocupação com a manutenção da 

“ordem”, visto que a hierarquia de valores e poderes daquela sociedade foi desafiada. O próprio 

silenciamento do jornal local “O Popular” demonstra isso, pois embora a revolta já tivesse sido 

contida e a punição aos escravizados envolvidos aplicada, o jornal não mencionou na matéria a 

atuação desses cativosna captura do administrador, apenas enalteceu as ações do subdelegado 

e de seus policiais.  

Um dos motivos prováveis de tal postura está no fato de que os moradores de Porto das 

Caixas, sobretudo os proprietários de terras e escravos, viviam a expectativa da vinda de D. 

Pedro II para a inauguração da Estrada de Ferro de Cantagalo, fato consumado no dia 22 de 

abril de 186018.  

Diante disso, preocupavam-se em não passar uma imagem de instabilidade social na 

região, pois não queriam que nada inviabilizasse a vinda do Imperador. Além disso, Porto das 

Caixas era um dos principais entrepostos comerciais da Província e divulgar conflitos com 

escravizados na região poderia ocasionar consideráveis prejuízos. Soma-se a isso, o receio que 

a notícia estimulasse conflitos semelhantes em outras fazendas.  

A repercussão desse episódio foi expressiva. Os jornais “O Correio da Tarde” e “A 

Pátria” reproduziram na integra a matéria do “O Popular”. O “Correio Mercantil”, “Jornal do 

Commércio”, “Echo da nação” e o “Diário do Rio de Janeiro” também publicizaram o ocorrido, 

mencionando, inclusive, as ações dos escravizados. Até mesmo um jornal em francês, 

“L’échoduBrésil” divulgou o fato19. 

É essencial destacar, como aponta o João José Reis, que “nem todarevolta visava a 

destruição do regimeescravocrata, ou mesmo a liberdade dos escravos nela envolvidos”20. A 

revolta dos escravizados da Fazenda da Cruz é um exemplo disso, na medida em que 

visavacorrigir excessos de tirania, diminuindo atéum limite tolerável a opressão. Buscava-se 

punir o administrador da Fazenda por sua crueldade. Desta forma, a revolta procurava reformar 

as relações escravistas na fazenda e não destruí-las.  

                                                 
17 Por ordem dos fatos respectivamente: Correio Mercantil, 26 de fevereiro de 1860, Província do Rio de Janeiro, 

Expediente da Secretaria da Presidência. Nº 55, ano XVII; Idem, 25 de março de 1860, nº 84, ano XVII; 

ApudGOMES, Flávio dos Santos. Opcit. 
18 Correio da tarde, 24 de abril de 1860. Notícias e avisos diversos, ano VI, p. 3. 
19 Dos jornais mencionados, ver publicações realizadas entre Janeiro e abril de 1860. 
20 Reis, João José. Quilombos e revoltas escravas no Brasil. Revista USP, SP (28): 14-39, dezembro-fevereiro 

95/96, p. 22. 
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CONCLUSÃO 

Como foi apresentado no decorrer do texto, a revolta dos escravizados que ocorreu em 

Porto das Caixas, em janeiro de 1860, foi ocasionada, principalmente, pelo excessivo rigor dos 

castigos corporais e pelo impedimento dos rituais fúnebres no enterro do cativo Roberto, 

somada a repercussão que a promessa de alforria, realizada ao escravo feitor, alcançou nos 

outros escravizados da fazenda.  

Dentro desse espaço de tensões e conflitos diferentes estratégias foram desenvolvidas 

por esses escravizados. A fuga coletiva realizada a partir da Fazenda da Cruz, a consequente 

busca de uma rede de proteção e o próprio desfecho da captura do administrador representam 

algumas dessas experiências. 

Diante desse conjunto de situações, torna-se possível pensar que esses 

cativosadministraram suas diferenças e forjaram novos laços de solidariedade, recriando, desta 

forma, uma cultura da revolta na região. Uma cultura que deve ser compreendida pelo contexto 

das experiências históricas de seus agentes e considerando suas diversas experiências21. 

                                                 
21

 REIS, JOÃO JOSÉ & GOMES, FLÁVIO DOS SANTOS.”Uma história da Liberdade”, In: Liberdade por um 

fio. História dos Quilombos no Brasil. SP, Cia. das Letras, 1996. 

 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

699 

 

 

A LAICIZAÇÃO DA CIDADE DOS MORTOS: A CONSTRUÇÃO DOS 

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E REVOLTAS POPULARES EM 

PORTUGAL OITOCENTISTA 

 

Guilherme Nogueira Milner* 

 

Se a morte é o ato ou o fato de morrer, ou o fim da vida animal ou vegetal, Elias vai 

concordar que ela é, de fato, o término da vida humana. “Podemos encarar a morte como um 

fato de nossa existência; podemos ajustar nossas vidas, e particularmente nosso comportamento 

em relação às outras pessoas, à duração limitada de cada vida”1. Lembra que existem dois jeitos 

distintos de lidar com a morte e enfrentar a finitude da vida: pode-se evitar a ideia da morte, 

“assumindo uma crença inabalável em nossa própria imortalidade – 'os outros morrem, eu não'”, 

tendência muito forte nas sociedades ocidentais contemporâneas. É possível, também, enfrentar 

o fim da vida humana acreditando nela como uma passagem para uma pós-vida em outro lugar: 

no reino de Hades, a terra dos mortos da mitologia grega; no Valhalla ou no Fólkvangr, lugares 

para onde iam os guerreiros mortos em combate, na cultura nórdica, onde aguardavam para 

lutar ao lado de Odin ou de Freya; e no Inferno ou no Paraíso, conceitos já fortemente presentes 

no imaginário da cultura ocidental cristã. Apesar de a morte estar presente em toda a vida 

orgânica em nosso planeta, ela vai ser, somente, uma preocupação dos seres humanos: 

A morte é um problema dos vivos. Os mortos não têm problemas. Entre 

as muitas criaturas que morrem na Terra, a morte constitui um problema 

só para os seres humanos. Embora compartilhem o nascimento, a 

doença, a juventude, a maturidade, a velhice e a morte com os animais, 

apenas eles, dentre todos os vivos, sabem que morrerão; apenas eles 

podem prever seu próprio fim, estando cientes de que pode ocorrer a 

qualquer momento e tomando precauções especiais – como indivíduos 

e como grupos – para proteger-se contra a ameaça da aniquilação. […] 

                                                 
* Doutorando pelo PPGH-UFF 

1 ELIAS, Nobert. A solidão dos moribundos. Tradução por Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. página 7. 
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Na verdade não é a morte, mas o conhecimento da morte que cria 

problemas para os seres humanos.2 

 

 As atitudes diante da morte, entretanto, não são sempre as mesmas em tempos distintos 

(e não necessariamente as mesmas em um mesmo espaço de tempo). Em extensa pesquisa, 

utilizando dados literários, obras de arte e documentos públicos, que resultaram na publicação 

de História da Morte no Ocidente, Philippe Ariès, proeminente historiador francês do século 

XX, vai verificar que as transformações e os rituais do homem diante da morte são 

extremamente lentas por sua própria natureza ou se situam entre longos períodos de 

imobilidade: 

Os contemporâneos não as percebem porque o tempo que as separa 

ultrapassa o de várias gerações e excede a capacidade da memória 

coletiva. O observador de hoje, se quer atingir um conhecimento que 

escapava aos contemporâneos, deve, portanto, dilatar seu campo de 

visão e ampliá-lo a um período maior do que o que separa duas grandes 

mudanças sucessivas. Em se atendo a uma cronologia muito curta, 

mesmo se esta já parece longa aos olhos do método histórico clássico, 

arrisca-se a atribuir caracteres originais da época a fenômenos que são, 

na realidade, muito mais antigos.3 

 

 Com isso, vai verificar, ao longo dos séculos, distintas atitudes dos homens diante da 

morte. À primeira, chamou de “morte domada”, analisando como morriam os cavaleiros dos 

antigos romances medievais. Verificou que, geralmente, não se morre sem ter tido tempo de 

saber que se vai morrer – exceto por uma morte terrível, como a peste ou a morte súbita, mas 

estas eram apresentadas como excepcionais. Normalmente, o homem era advertido com signos 

naturais ou por uma convicção íntima. Percebe, também, que o medo é de não ser avisado a 

tempo da morte e de morrer só, argumenta isso analisando La chanson de Roland, Tristão e 

Isolda e chega até em Dom Quixote, do século XVII, que não procurava fugir da morte e teve 

os signos percursores dela quando, à sobrinha, diz: “minha sobrinha, sinto-me próximo da 

                                                 
2 Ibidem, p.10-11 

3 ARIÈS, Philippe. História da morte no ocidente. Tradução por Priscila Viana de Siqueira. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2012, p. 24-25. 
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morte”. Verificou, também, o costume de estender-se de modo que a cabeça ficasse voltada 

para o Oriente, em direção à Jerusalém, como no caso de Isolda que, quando encontra Tristão 

morto e apercebe-se que também morreria, deita-se perto dele e volta-se para o Oriente. Vai 

concluir que a morte domada é esperada no leito, “jazendo no leito, enfermo”, sendo uma 

cerimônia pública e organizada pelo próprio moribundo, que a preside e conhece seus 

protocolos. O seu quarto transformar-se-á, então, em lugar público onde se entrava livremente, 

visto que era importante que os parentes, amigos e vizinhos estivessem presentes.   

 Por fim, existia uma certa simplicidade com que os ritos da morte eram aceitos e 

cumpridos, de modo cerimonial, mas sem caráter dramático ou uma emoção excessiva. “A 

antiga atitude segundo a qual a morte é ao mesmo tempo familiar e próxima, por um lado, e 

atenuada e indiferente, por outro, opõe-se acentuadamente à nossa, segundo a qual a morte 

amedronta o ponto de não mais ousarmos dizer seu nome”. Nessa época, percebe-se uma certa 

coexistência entre os vivos e os mortos e uma familiaridade com a morte, apesar de “em Roma 

a Lei das Doze Tábuas proibia o enterro in urbe, no interior da cidade. O código Teodosiano 

repete a mesma proibição, a fim de que seja preservada a sanctitas das casas dos habitantes”. 

Os cemitérios eram situados fora das cidades e à beira das estradas como a Via Appia, em 

Roma, e os Alyscamps, em Arles.  

Apesar da sua familiaridade com a morte, os antigos temiam a 

proximidade dos mortos e os mantinham a distância. Honravam as 

sepulturas – nossos conhecimentos das antigas civilizações pré-cristãs 

provêm em grande parte da arqueologia funerária, dos objetos 

encontrados nas tumbas. Mas um dos objetivos dos cultos funerários 

era impedir que os defuntos voltassem para perturbar os vivos.4 

 

 Vai ser com o culto dos mártires, que eram enterrados nos cemitérios extraurbanos, que 

começa esse desejo de ser enterrado perto dos santos. “Os mártires – explica Maxime de Turin, 

autor do século V – cuidarão de nós, enquanto vivemos com nossos corpos, e se encarregarão 

de nós quando tivermos deixado nossos corpos. No primeiro caso, impedem-nos de cair em 

pecado; no segundo, protegem-nos do horrível inferno. Por isso nossos ancestrais cuidaram de 

                                                 
4 Ibidem, p. 40-41. 
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associar nossos corpos à ossada dos mártires”5. Eventualmente, entretanto, desaparece a 

distinção entre os bairros periféricos – onde se enterrava ad sanctos, porque se estava extra 

urbem – e a cidade. Conclui-se que a separação entre a abadia cemiterial e a igreja catedral foi 

sendo apagada e os mortos já estavam misturados com os habitantes dos bairros periféricos, 

que foram desenvolvidos em torno das abadias e acabaram por penetrar também no coração das 

cidades. É, a partir desse ponto, que não houve mais diferença entre igreja6 e o cemitério. Esse 

cemitério, tal como existia na Idade Média e ainda nos séculos XVI e XVII, vai perdurar até o 

Século das Luzes, quando, por influência iluminista, começa-se a pensar no higienismo. 

 A segunda atitude perante a morte, Ariès vai chamar de “a morte de si mesmo”, que 

“não se trata de uma nova atitude que irá substituir a que analisamos anteriormente, mas de 

modificações sutis que, pouco a pouco, darão um sentido dramático e pessoal à familiaridade 

tradicional do homem com a morte”7. Retoma-se o costume da individualização das sepulturas, 

que por volta do século V tornam-se escassas, desaparecendo com certa rapidez, segundo a 

localidade. No século XIII, multiplicam-se pequenas placas de 20 a 40 centímetros que eram 

aplicadas na parede da igreja (no interior ou no exterior) ou de encontro a um pilar. Algumas 

são simples inscrições em latim ou em francês: aqui jaz tal pessoa, morta em tal data, com tal 

função. Outras, comportam além da inscrição, uma cena em que o defunto é representado 

sozinho ou acompanhado de seu santo padroeiro, diante de Cristo, ou ao lado de uma cena 

religiosa. Essas placas murais são muito frequentes nos XVI, XVII e XVIII e revestiam quase 

todas as igrejas. O morto busca a perpetuação da sua memória, evocando sua identidade, e uma 

certa individualização ainda que o destino de seu corpo seja a fossa comum.8  

 A terceira atitude diante da morte que Ariès pontua vai se chamar “a morte do outro”. 

“A partir do XVIII, o homem das sociedades ocidentais tende a dar à morte um sentido novo. 

Exalta-a, dramatiza-a, deseja-a impressionante e arrebatadora. Mas, ao mesmo tempo, já se 

ocupa menos de sua própria morte, e, assim, a morte romântica, retórica, é antes de tudo a morte 

do outro – o outro cuja saudade e lembrança inspiram, nos séculos XIX e XX, o novo culto dos 

túmulos e cemitérios”. O romantismo vai herdar traços desse fascínio mórbido da morte, que 

surge no fim do XVIII, e morte, saudade e “um luto que os psicólogos de hoje chamariam de 

                                                 
5 Ibidem, p. 42-43. 

6 Nota, Ariès, que na língua medieval, a palavra igreja não designava apenas o edifício da igreja, mas todo o espaço 

que o cercava: para a tradição de Hainaut, a igreja paroquial é “assavoir la nef, clocher et chimiter” (2012, p.44) 

7 Ibidem, p. 49. 

8 Ibidem, p.64 
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histéricos” vão marcar presença na literatura oitocentista. Ao mesmo tempo, também, começam 

as revoluções cemiteriais: 

O acúmulo local dos mortos nas igrejas, ou nos pátios das mesmas, 

tornou-se repentinamente intolerável, ao menos para os espíritos 

esclarecidos da década de 1760. Aquilo que já durava quase um milênio 

sem provocar reserva alguma já não era suportado e se tornava objeto 

de críticas veementes. Toda uma literatura menciona o fato. Por um 

lado, a saúde pública estava comprometida pelas emanações pestilentas, 

pelos odores infectos provenientes das fossas. Por outro, o chão das 

igrejas, a terra saturada de cadáveres dos cemitérios, a exibição dos 

ossários violavam permanentemente a dignidade dos mortos. 

Reprovava-se a igreja, por ter feito tudo pela alma e nada pelo corpo, 

por se apropriar do dinheiro das missas e se desinteressar dos túmulos. 

Rememorava-se o exemplo dos anciãos, sua devoção aos mortos 

atestada pelos restos de seus túmulos e pela eloquência de sua epigrafia 

funerária. Os mortos não mais deviam envenenar os vivos, e os vivos 

deviam testemunhar aos mortos, através de um verdadeiro culto leigo, 

sua veneração.9 

 

 Em Portugal, houve resistência à construção de cemitérios públicos até ao ano de 1835, 

ano em que a 21 de Setembro foi publicado no Diário do Governo e por iniciativa de Rodrigo 

da Fonseca Magalhães, que proibia os sepultamentos dentro das Igrejas (não apenas do edifício, 

mas do pátio e seus domínios). Fez-se necessária a existência de cemitérios públicos em todas 

as povoações do País, em defesa da salubridade pública e necessidade de observação das 

normas sanitárias que estavam surgindo. Entretanto, o decreto foi largamente ignorado e só em 

dezembro de 1839 foi inaugurado o primeiro cemitério público da cidade do Porto, o Prado do 

Repouso. O que se percebe, também, é que a aplicação das novas normas não foi fácil, 

principalmente no Norte e no interior do país onde o sepultamento ad sanctos estava 

profundamente enraizado no clero e nos populares, o que viria a dar origem a revoltas locais 

como a “revolta da Maria da Fonte”. Contudo, nota-se que os cemitérios portugueses foram 

apresentando características que os tornam singulares face aos outros cemitérios seculares: 

                                                 
9 Ibidem, p. 76-77 
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“embora construídos fora do espaço sagrado das igrejas, só eram considerados dignos de uso 

depois de serem consagrados, todos deveriam ter uma capela para celebração dos cultos, ou 

seja, embora públicos, mantiveram-se sob a égide da Igreja Católica. Se não eram administrados 

diretamente, certamente eram dirigidos sob o ponto de vista da fé”.   

 Apesar disso, “refletem uma época, na qual, se estabelece uma nova modalidade de culto 

aos mortos, através da evocação, da memória, da construção de marcos e ao mesmo tempo 

reatualizam as distinções, na medida em que revelam ostentação e poder. Os cemitérios, as 

sepulturas, as construções funerárias são os testemunhos materiais que permitem refletir sobre 

concepções, expectativas e desejos”10. São, agora, lugares de memória, civismo e manifestação 

artística… servindo de inspiração para poetas e romancistas de toda uma geração. 

 Recapitulando, por muitos séculos na história ocidental, igreja e cemitério foram 

praticamente sinônimos e o contato dos vivos com os mortos eram, usualmente, constantes. 

Todavia, na segunda metade do século XVIII, a opinião pública esclarecida vai se comover com 

os “perigos das sepulturas”, este, ainda, como lembra Ariès, 

 título de um ensaio surgido em 1778, de autoria de Vicq d’Azyr […]; 

tratava-se de uma coletânea de fatos que demonstravam o poder de 

infecção contagiosa dos cadáveres, descrevendo também os focos de 

gases tóxicos que se formavam nos túmulos. Certos enterros, célebres 

nos anais desses primeiros sanitaristas, transformaram-se em 

hecatombes.11  

 

Cita, por exemplo, que  

em Nantes, em 1774, durante um enterro em uma igreja, ao deslocar-se 

o caixão, um odor fétido exalou-se: “quinze dos presentes morreram 

pouco tempo depois; as quatro pessoas que haviam removido o caixão 

foram as primeiras a morrer e os seis padres presentes à cerimônia por 

pouco não pereceram”.12 

                                                 
10 ALMEIDA, Marcelina das Graças de. Cemitérios oitocentistas, culto, fé e patrimônio: experiências intercambiantes. 

In: Anais dos Simpósios da ABHR. Volume 13 (2012): Religião, carisma e poder: as formas de vida religiosa no Brasil, São 

Luis: UFMA, página 3-5. 
11  ARIÈS, Philippe. Op. cit. p. 162. 
12  Idem.  
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  Após Vicq d’Azyr, toda uma literatura sobre o assunto foi surgindo e chamando atenção 

da imprensa, que, logo, levou a decisões sobre o assunto. 

O regime então adotado ainda regulamenta nossas sepulturas: o decreto 

do parlamento de Paris de 21 de maio de 1765 referente às sepulturas, 

que estabelece o princípio da transferência dos cemitérios para fora da 

cidade de Paris; o decreto do parlamento de Toulouse, de 3 setembro de 

1774, sob a influência de Monsenhor Loménie de Brienne; a declaração 

do rei concernente aos enterros, de 10 de maio de 1776, que proíbe as 

sepulturas nas igrejas e nas cidades; a destruição do cemitério dos 

Inocentes, de 1785 a 1787, e, finalmente, o decreto de 23 prairial ano 

XII, que continua sendo a base de nossa regulamentação atual. No 

espaço de mais ou menos três décadas, hábitos milenares foram 

subvertidos, e a principal razão dada pelos contemporâneos para a 

necessidade dessa mudança foi o caráter infeccioso dos cemitérios 

tradicionais e os perigos que representavam para a saúde pública. A 

primeira ideia que nos ocorre é a seguinte: o progresso do conhecimento 

referente à Medicina e à higiene, do qual se têm outras provas, tornou 

intoleráveis as manifestações de fenômenos aos quais se havia 

acomodado perfeitamente durante séculos. A nova higiene revelou uma 

situação que antes não se percebia.13  

 

 Esta longa citação de Ariès pontuando algumas das leis sobre o assunto na França, que 

decido por transcrever integralmente, vai ser usada de base para muitas das mudanças que vão 

ocorrer nas décadas posteriores por toda a Europa no que tange ao espaço cemiterial, tendo sua 

influência, ainda, em Portugal.  Dito isto, sobre a proibição dos enterros dentro da Igreja, 

podemos citar alguns entre os decretos do século XIX em Portugal que vão tratar a questão: o 

já citado Decreto de 1835 e os das Leis de Saúde de Costa Cabral (18 de Setembro de 1844 e 

26 de Novembro de 1845). O primeiro, por iniciativa de Rodrigo da Fonseca Magalhães, foi 

publicado no Diário do Governo em 21 de Setembro de 1835, que veio regular a implantação, 

gestão e policiamento cemiterial; que proibia, também, os enterramentos dentro dos edifícios 

religiosos (seja dentro da igreja ou no terreno ao redor) e obrigando a construção de novos 

                                                 
13  Ibidem. p.164-165. 
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cemitérios públicos em todas as povoações do País, em nome da salubridade pública e 

necessidade de observação de normas sanitárias14. 

À luz da racionalidade e dos ditames da higiene, o poder liberal, 

seguindo o espírito das leis de saúde francesas do princípio do século, 

propunha-se extinguir aquela prática obscurantista. Para isso decretou: 

1.º que em todas as povoações fossem estabelecidos cemitérios públicos 

para neles se enterrarem os mortos; 2.º os terrenos a isso destinados 

deveriam ter uma extensão suficiente, a fim de que as sepulturas 

pudessem ser abertas de cinco em cinco anos; 3.º os cemitérios 

deveriam situar-se fora dos limites das povoações e ter uma exposição 

conveniente para a salubridade; 4.º deveriam ainda estar resguardados 

por um muro de não menos de dez palmos de altura; 5.º cada corpo seria 

enterrado em cova separada, a qual teria pelo menos cinco palmos de 

profundidade e à distância de palmo e meio das outras covas. A sua 

administração e inspecção passava a pertencer às autoridades 

políticas.15 

 

 Entretanto, a construção de cemitérios deu-se em ritmo lento, dada a crise econômica 

portuguesa, e, além disso, os camponeses não aderiram às novas práticas, visto que os 

argumentos científicos estariam restritos aos intelectuais, longe da massa popular analfabeta, 

sendo também difícil um conjunto de leis conseguir alterar comportamentos ancestrais sem 

fiscalização e sem embates. 

  Um segundo corpo de leis, como as de 18 de Setembro de 1844 e 26 de Novembro de 

1845, as chamadas Leis de Saúde de Costa Cabral, que, respectivamente, proíbem os 

enterramentos dos mortos nas Igrejas e constituem o Decreto de reorganização da saúde pública, 

                                                 
14 Mesmo os decretos de Rodrigo da Fonseca Magalhães, assinados em 1835, não foram suficiente para zerar, de fato, 

os enterros dentro do limite das igrejas. Como lido em História de Portugal, de José Mattoso, em artigo de Fernando Catroga, 

“nos inícios da década de 60, o País, no que a este aspecto diz respeito, estaria dividido em duas partes claramente demarcadas. 

No Sul, os enterramentos nas igrejas não ultrapassariam os 20%, enquanto no Norte a percentagem subia acima dos 30%. Além 

disso, nesta última região era ainda possível detectar uma zona de resistência moderada (Coimbra, Aveiro, Porto e Bragança), 

com valores abaixo de 50%, e um activo e forte centro de oposição em Braga e Viana, distritos onde a população que defendia 

a forma tradicional de enterro ultrapassava os 80%.” (1993, p.597-598). O enterro ad sanctos, entretanto, com o passar do 

tempo, foi gradualmente sendo substituído pelo sepultamento nos novos cemitérios. 

15 CATROGA, Fernando. Morte romântica e religiosidade cívica. In: MATTOSO, José História de Portugal. Lisboa: 

Editorial Estampa, 1993. Quinto Volume, p. 596. 
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que impõe o enterro nos cemitérios, de acordo com vários decretos anteriores, incluindo o de 

21 de Setembro de 1835. Decretos estes responsáveis pelo levantamento na Maria da Fonte. 

 Se, em Portugal, até meados do século XIX, era difícil de traçar uma distinção entre o 

cemitério e a Igreja, com os decretos e a proibição do sepultamento ad sanctos, essa linha vai, 

entretanto, começar a ser delimitada. Em dezembro de 1839, no Porto, vai ser inaugurado o 

primeiro cemitério público da cidade, o Prado do Repouso. Em 1855, depois de uma epidemia 

pelas ruas do Porto, é aberto o Cemitério de Agramante, erguendo uma capela em 1870. São 

estes, então, os dois cemitérios municipais do Porto.  

 Apesar da tentativa de secularização dos cemitérios e da perda do monopólio religioso 

do processo do sepultamento, o catolicismo, de acordo com o 6.º artigo da Carta Constitucional 

de 1826, que dizia que “A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a Religião do 

Reino. Todas as outras Religiões serão permitidas aos Estrangeiros com seu culto doméstico, 

ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de Templo.”16, 

continuava a ser a religião do Estado e continuava a exercer influência nos cemitérios, que só 

eram inaugurados após a consagração dos campos. A influência religiosa nos cemitérios 

municipais tinha, entretanto, um limite: a lei de Rodrigo da Fonseca Magalhães deixava claro 

que os cemitérios foram levantados para que neles fossem sepultados todos os defuntos, 

independente de credo, pois, ao mesmo tempo que a Carta Constitucional decretava que o 

catolicismo era a religião do Estado, garantia, também, a liberdade de pensamento e proibia 

perseguições religiosas. A Igreja, por sua vez, era oposta a ideia de que os cadáveres de suicidas 

e de não-católicos estivessem ao lado dos que cadáveres que tiveram sepultura eclesiástica, 

sendo considerado uma profanação. Devido a essa situação, “em Novembro de 1868 e depois 

em Janeiro de 1872, o poder monárquico ordenou que nos cemitérios já estabelecidos e nos que 

de futuro se estabelecerem ‘sejam destinados espaços de terreno suficientes para o enterramento 

de indivíduos que não professem a religião católica, ou forem privados de sepultura eclesiástica 

em relação ao lugar onde houverem de ser sepultados: e outrossim que os ditos espaços de 

terreno sejam sujeitos à mesma fiscalização dos cemitérios de que fizerem parte, devendo 

todavia ser separados por um pequeno muro’”17 

                                                 
16 Como lido em: http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1533.pdf último acesso: 25/09/16 

17 Ibidem, p.599. 

http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1533.pdf
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 Enfim, passando por todos os problemas políticos e econômicos que Portugal vivenciou 

durante o século XIX, a religião católica, por sua vez, conseguiu manter o fundamental da 

influência que dispunha desde a época medieval na sociedade. Todavia, nessa passagem do 

Antigo Regime para o Liberalismo, a elite liberal vai tentar reorganizar a Igreja com a finalidade 

de adequá-la à nova ordem constitucional e à secularização da sociedade. 

Na sociedade de Antigo Regime, a instituição religiosa dispunha de um 

vasto poder econômico que lhe possibilitava o exercício de uma 

verdadeira hegemonia ideológica no conjunto da população e de um 

papel importante na moldagem das mentalidades e na orientação dos 

comportamentos e atitudes. Assim, não nos surpreende que, nas 

vésperas da revolução de 1820, o aparelho eclesiástico funcionasse 

como um instrumento de bloqueio ideológico na “sociedade de ordens”. 

18 

 

 Vai ser por essa força que a Igreja tinha na sociedade portuguesa, principalmente no 

Norte do país, na área rural, que os líderes liberais vão buscar medidas para desclericalizar a 

sociedade e também reduzir o poder econômico da Igreja. Assim sendo, essa nova classe 

dominante que emergiu durante o triênio vintista, vai fazer o possível para diminuir a influência 

da instituição religiosa (das paróquias, dos padres, etc) nas suas comunidades e vai buscar 

transformar a Igreja – que sempre gozou de uma certa autonomia – em um instrumento 

ideológico do Estado. A consequência é que: os bispos que obedeciam essa elite governativa 

dos liberais continuariam em suas paróquias, exercendo os seus afazeres, os outros, que 

recusassem jurar as bases da Constituição, deveriam seguir o caminho do exílio. 

 Se as transformações no aparelho eclesiástico começou com a Revolução de 20, a 

contra-revolução da Vila-Francada em 1823 vai impedir que sejam concretizadas as mudanças 

dos vintistas com a formação de uma sucessão de governos moderados entre 1824 a 1826. Os 

liberais terão mais problemas, ainda, com o restabelecimento do absolutismo, em 1828, quando 

as forças reacionárias vão perseguir e reprimir os liberais, fazendo muitos se exilarem. As 

vitórias para o lado liberal vão cantar, entretanto, em 1834, vendo uma revolução que “destruiu 

as hierarquias sociais, singularizando o homem e tornando-o livre e autónomo”. E essa nova 

                                                 
18 NETO, Vitor. O estado e a igreja. In: MATTOSO, José História de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1993. Quinto 

Volume, p. 265. 
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racionalidade no sistema de poderes e a imposição da universalidade da lei, que também fez 

ruir os privilégios sociais, tentando criar uma nova harmonia social, vai encontrar uma certa 

dificuldade em perpetuar-se no meio popular, provocando uma forte resistência nas 

comunidades do Norte e do Centro do país, de uma população “imersa em rotinas ancestrais e 

fortemente influenciadas pelo clero miguelista”. 

A formação de uma nova harmonização social só era possível através 

de uma articulação estreita entre os mecanismos da “violência legítima” 

(Exército, tribunais, sistema fiscal, etc) e a difusão de um imaginário 

consensualizador. Ora, para que tal pudesse ocorrer, os liberais 

contavam com a escola pública, com a imprensa laica e com a 

participação da própria Igreja. Na ordem política burguesa a classe 

dominante atribuiu uma função estruturante à instituição eclesiástica e, 

à luz desse pressuposto, o catolicismo deveria desempenhar um papel 

importante na aglutinação das consciências e na harmonização da 

sociedade.19 

 

 O que vai se perceber, entretanto, é que o imaginário da nova elite governativa liberal, 

do social burguês, vai entrar em atrito com a mentalidade teocrática do povo e de uma boa parte 

dos membros do clero, principalmente os que habitavam os meios rurais, que se mantiveram 

fiéis à ortodoxia romana e continuaram as práticas e os valores do Antigo Regime. Vai ser 

analisando essa situação que a elite governativa vai buscar meios de reduzir o valor e o peso da 

Igreja na sociedade, bem como retirar e diminuir da população à influência do clero miguelista. 

Assim, então, começam as “reformas eclesiásticas”. Em Açores, Mouzinho de Albuquerque 

extinguiu os dízimos. Já em Portugal, foi criada a Comissão de reforma Geral Eclesiástica, em 

1833, por Silva Carvalho, que fez o privilégio de foro eclesiástico ser abolido, fazendo com que 

os sacerdotes passassem a ficar sujeitos à justiça comum (Decreto de 29 de Julho de 1833). 

Determinou, também, “que os clérigos que abandonassem as suas paróquias, conventos, capelas 

e hospícios e seguissem o ‘partido do usurpador’ seriam declarados rebeldes e traidores’. Os 

mosteiros que recebessem estes sacerdotes veriam as suas propriedades incorporadas nos bens 

nacionais. Com estas medidas, o Governo pretendia evitar a deserção do clero para o campo 

                                                 
19 Ibidem, p.266. 
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legitimista e manter a unidade possível entre os membros da igreja”20 Por fim, Joaquim António 

de Aguiar vai, ao dia de 30 de Maio de 1834, extinguir as ordens religiosas masculinas e, 

posteriormente, nacionalizar os seus bens. Desta forma, os liberais conseguiram retirar parte do 

poder econômico e a influência do corpo institucional eclesiástico, tornando-a dependente ao 

Estado e caindo em influência política. O Estado, então, de certa maneira, conseguiu domesticar 

o aparelho eclesiástico e fazer com que ele seguisse a sua orientação ideológica. 

 Essa postura do Estado deu uma maior força para que parte dos sacerdotes ficassem 

envolvidos em atividades políticas e na agitação social. Nas décadas iniciais do liberalismo, 

muitos dos padres mantiveram a sua fidelidade à D. Miguel e à causa miguelista, a obediência 

aos bispos ultramontanos e à ortodoxia romana e conseguiram mobilizar os diferentes estratos 

da população rural contra a implantação da nova ordem política21. 

 Verifica-se, então, um confronto entre uma pequena elite liberal, burguesa, 

“esclarecida”, de um lado, e toda uma massa de comunidades locais, extremamente religiosa e 

afetivamente ligada aos seus párocos, do outro. De forma que, onde o aparelho eclesiástico 

tinha um maior desenvolvimento, como em Viana do Castelo, Braga, Bragança, Aveiro, Viseu, 

Guarda e Coimbra, lugares onde o clero miguelista exercia grande influência social, o 

liberalismo encontrou grande resistência. 

 Vai ser entre esses motins, resistências populares e revoltas que terá lugar a Revolta da 

Maria da Fonte, em 1846, em que mostrar-se-á a oposição das massas camponesas ao regime 

constitucional, reagindo contra sua religiosidade posta em xeque pelo Estado secularizado e 

defendendo um “modo de vida tradicional”, dos costumes já enraizados naquela comunidade. 

Entre esses costumes estava o dos sepultamentos ad sanctos apud ecclesiam, isto é, os 

sepultamentos dentro da igreja, perto dos santos/mártires. Segundo o Padre Casimiro José 

Vieira, figura presente ao lado dos rebeldes durante a revolta e que escreveu o Apontamentos 

para a História da revolução do minho em 1846 ou da Maria da Fonte finda a guerra em 1847, 

o levantamento do povo inicia-se, justamente, sob o signo da defesa do passado ao não ser 

consentido o enterro de um cadáver na Igreja: 

Estando no ano seguinte de 1846 próximas as férias da Pascoa, contou-

me, ainda em Braga, o servo da capela da Senhora de Guadelupe, onde 

                                                 
20 Ibidem, p.267. 

21 Ibidem, p.268. 
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eu dizia sempre missa, que em Vieira tinha havido um levantamento do 

povo contra o pároco por este não consentir que se enterrasse um 

defunto na Igreja, em razão da sua família não poder pagar os direitos 

paroquiais por ser falta de meios e que até, por causa disso, já tinha 

marchado para lá uma força do Regimento 8.22 

 

 O Padre Casimiro conclui que isto seria impossível, visto que o pároco seria seu tio, 

Padre Francisco Venceslau Vieira, pessoa que costumava cantar de graça e por caridade a missa 

para os pobres sem condições de pagar as exigências do enterro. Em nota, escrita posteriormente 

ao enviar seus manuscritos para Camilo Castelo Branco, que na época também escrevia um 

romance sobre Maria da Fonte, completa a informação:  

Informando-me há pouco sobre os primeiros acontecimentos com 

pessoas de crédito, disseram-me que na freguesia de Santo André de 

Frades, do concelho da Póvoa de lanhoso, fora uma defunta conduzida 

para a igreja e lá enterrada por mulheres armadas de chuços e 

roçadouras, ou espetos e fouces encabadas em paus da altura de homem, 

no dai 19 de Março do mesmo ano de 1846, para a não deixar examinar 

pela Junta de Saúde que se achava nomeada para examinar os mortos 

antes de serem enterrados. Que no dia 24 do mesmo mês, fora outra 

defunta da freguesia de Fonte Arcada, do mesmo dito concelho, 

conduzida e enterrada por mulheres da mesma freguesia e 

circunvizinhas, armadas como as outras de Frades […]. Que o 

Administrador da Póvoa mandara logo no dia 25 prender três mulheres 

de Fonte Arcada e uma da freguesia de Taíde, sendo esta logo tirada no 

caminho aos cabos por mulheres armadas e sendo as outras recolhidas 

na cadeia da Póvoa, e que, indo a Justiça no dia 26 para fazer o auto do 

enterramento antecedente, fora afugentada por mulheres armadas e que 

a estorvaram de o fazer. Que se seguira depois um levantamento geral 

de mulheres em todo o concelho da Póvoa ao som dos sinos a rebate, 

indo elas arrombar a cadeia e soltar as presas que nela se achavam, 

                                                 
22 VIEIRA, Casimiro José. Apontamentos para a história da revolução do minho em 1846 ou da Maria da Fonte. Lisboa: 

Antigona, 1981. p.25 
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sendo depois algumas processadas pela Justiça e culpadas pelo 

arrombamento da cadeia.23 

 

  Percebe o Padre que o povo tinha se levantado em Vieira contra o Governo Cabralista, 

por causa da já citada Junta de Saúde e das bilhetas, que seriam queimadas durante o ataque do 

povo à casa da Administração. Por outro lado, em sua Maria da Fonte, Camilo Castelo Branco, 

que trocou correspondências com o Padre Casimiro e teve acesso aos seus apontamentos antes 

que este tenha sido publicado, não vai se preocupar tanto com os acontecimentos que 

precederam a revolução minhota tanto quanto vai se debruçar na identidade da Maria da Fonte, 

já abrindo o livro questionando se “foi a Maria da Fonte a personificação fantástica de uma 

colectividade de amazonas de tamancos, ou realmente existiu, em corpo e foice roçadoura, uma 

virago revolucionária com aquele nome e apelido”24. 

 Sobre a existência de um corpo, de uma personalidade singular que possa levar o nome 

Maria da Fonte, são diversos relatos. Um deles é o do próprio padre Casimiro que vai ser 

retomado por Camilo: falam de Maria Angelina, irmã de um sapateiro chamado Simão, da 

freguesia de Fonte Arcada, a quem chamavam Maria da Fonte e que tinha sido processada e 

pronunciada nos tumultos da Póvoa de Lanhoso. Teria ganho o tal nome ao acompanhar as 

outras mulheres que arrombaram a cadeira da Póvoa com a finalidade de soltar as presas que 

tinham se levantado contra a Junta da Saúde e se diferenciava das demais por estar vestida de 

vermelho; “e, por isso, o empregado, que fizera a lista das amotinadas, a pusera na cabeça do 

rol, com tal nome, por não lho querer dizer alguém que ele interrogara […]. chamavam-lhe da 

Fonte por ser da freguesia de Fonte Arcada”25.  

 Entre outros relatos que aparecem na obra camiliana sobre a identidade da Maria da 

Fonte, um trecho do depoimento de José Joaquim de Ferreira de Melo e Andrade, o senhor da 

Casa de Agra, ao narrar um sepultamento dentro de uma Igreja, mostra esse embate dos novos 

costumes contra a tradição milenar: 

Achava-se depositado na capela do lugar em ataúde fechado sobre eça 

enlutada de crepes uma defunta de família honesta. Chegou a hora de 

                                                 
23 Ibidem, p.26. 

24 CASTELO BRANCO, Camilo. Maria da Fonte. 2 ed. Lisboa: Ulmeiro, 2001, p.23. 

25 Ibidem, p.25. 
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ser transferida para a igreja paroquial com acompanhamento de pessoas 

que ali tinham concorrido tanto para desanojar os doridos como para 

acompanhar à última morada os restos mortais daquela finada. […] 

Entram na capela, arrebatam o ataúde, põem-nos aos ombros e 

caminham a passo dobrado para a igreja, indo à frente Maria da Fonte 

com a cruz alçada e uma horda de Amazonas rodeando o caixão, umas 

de chuços, outras de ferrelhas e pás de enfornar, muitas com choupas e 

sacholas, algumas com forcados e espetos, e até uma com uma colher 

de ferro amassada, formando duas pontas com que ameaçava arrancar 

os olhos de quem se lhe pusesse diante. 

[…] No meio do trânsito, as bacantes levantaram vivas, e seguiram até 

entrarem na igreja da paróquia. Elas mesmas enxotaram do interior sem 

excepção o sexo masculino, pondo guardas às portas, armadas de 

choupas e forcados; e, depois de colocarem o ataúde sobre a eça, 

levantaram o taburno de uma sepultura, despejaram-na, extraindo os 

restos das ossadas com a terra, desceram novamente o ataúde ao fundo 

daquela sepultura, reenchendo-a de novo com a mesma terra e 

fragmentos humanos; e, depois de lhe assentarem o taburno, bateram 

palmas, deram vivas à religião e às leis velhas, morras às leis novas, 

levantaram as guardas e foram-se embora. [Grifos nossos]26 

  

 Este relato do Senhor da Casa de Agra, que também decidi por transcrevê-lo quase que 

integralmente o trecho que se refere sobre o sepultamento, vai também comprovar esse reforço 

pelo costume contra as leis novas. 

                                                 
26 Ibidem, p31-32. 
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HISTÓRIA DIPLOMÁTICA ENTRE URSS E AFEGANISTÃO; 

OBJETIVOS E CONQUISTAS 

 

Ingrid Camargo da Motta* 

 

“Diplomacia é a aplicação da 

inteligência e do tato para a conduta 

dasrelaçõesoficiais entre os 

governos de Estados 

independentes, estendendo-se às 

vezes também para as suas relações 

com Estadosvassalos, ou, mais 

brevemente ainda, a conduta de 

negócios entre estados por meios 

pacíficos.”1 

Sir Ernest Mason Satow 

  

A obra intitulada Guide to diplomatic practice de Ernest Mason traz essa famosa e 

difundida definição sobre o conceito de diplomacia que serviu como molde para para os 

profissionais de diversos estados. Para Jeremy Black em “AHistory of Diplomacy”, um dos 

aspectos mais subestimados da diplomacia, a coleta de informações, é  uma chave central para 

o governo. Pois, para ele o sistema diplomático é compreendido como uma conduta, pacífica 

ou não, das relações internacionais2. 

 De acordo com Alexander Sergunin, em Explaining Russian Foreign Policy Behavior – 

Theoryand Practice, em suas análises das relações internacionais, os teóricos soviéticos partiam 

da suposição de que o contexto global do qual os estados e outras entidades interagiam eram 

                                                 
*Graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense (UFF) 
1“Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the governments 

of independent states, extending sometimes also to their relations with vassal states; or, more briefly still, the 

conduct of business between states by peaceful means.” Tradução minha. 

 SATOW, Ernest. Satow’s Guide to Diplomatic Practise. Longman, New York, 1979, p.3 
2BLACK, Jeremy. A History of Diplomacy. Reaktion Books, Londres, 2010, p.14 
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muito importantes e que a estrutura do sistema das relações internacionais condicionava certos 

atores a se comportarem de certas maneiras. E de acordo com o autor: 

Especialistas das Relações Internacionais soviéticos também 

acreditavam que era muito importante ver as relações internacionais de 

uma perspectiva histórica. É apenas através de uma examinação da 

história que o atual ambiente internacional pode ser compreendido. Para 

os teóricos das relações internacionais soviéticos, o aumento do 

capitalismo, seu desenvolvimento,  mudanças e expansões eram a 

característica definidora do sistema internacional.3 

 

 Os especialistas das relações internacionais soviéticos também estavam preocupados com 

o desenvolvimento e as funções de relação de dependência entre os estados industrializados e 

os  países pobres e subdesenvolvidos. Pois, 

Eles viam essa disparidade (e divisão) Norte-Sul  como uma fonte 

principal da instabilidade no mundo e nos movimentos revolucionários. 

Além do mais, os teóricos das relações Internacionais soviéticos 

enfatizavam mais do que outras escolasa importância crítica dos fatores 

econômicos no funcionamento do sistema internacional.4 

 

 Essa visão Soviética que unia o fator histórico e econômico á dinâmica do sistema 

internacional e a compressão da disparidade dos países ao Norte e ao Sul, também estará 

diretamente interligada aos seus desejos geoestratégicos, na África, Ásia e a região do Oriente 

Médio. Sendo assim, alguns países como o Afeganistão se tornaram uma chave principal ou 

                                                 
3“Soviet IR specialists also believed that it was very important to view international relations from a historical 

perspective. It is only through an examination of history the current international environment can be understood. 

For the Soviet IR theory, the rise of capitalism, its development, changes, and expansion was the defining 

characteristic of the international system.” tradução minha.  

 SERGUNIN, Alexander. Explaining Russian Foreign Policy Behavior Theory and Practce. In:_Soviet and Post-

Soviet Politics and Society(SPPS), ibidem Press; Stuttgart, Alemanha, 2016, p.68 
4 “They saw this North-South disparity (and divide) as a major source of world instability and revolutionary 

movement. In addition, the Soviet IR theory emphasized more than other schools the critical importance of 

economic factors in functioning of the international system.” Tradução minha.  

SERGUNIN, Alexander. Explaining Russian Foreign Policy Behavior Theory and Practce. In:_Soviet and Post-

Soviet Politics and Society(SPPS), ibidem Press; Stuttgart, Alemanha, 2016, p.69 
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“Estado-Pino” para a segurança geopolítica da União Soviética. A definição desse conceito é 

explicada por Brzezinski em EUA o grande Desafio URSS, 

 Um Estado-pino é aquele que é, ao mesmo tempo, intrinsecamente 

importante e que, em certo sentido, é de quem pegar primeiro. A 

importância dos Estados-pino pode derivar da sua posição geopolítica, 

da influência política e/ou econômica que detém na região, ou de sua 

localização geoestratégica que o torne significativo do ponto de vista 

militar.5 

 

 O Afeganistão não apenas era importante geoestrategicamente por fazer fronteira com a 

União Soviética mas também porque funcionava como um Estado-pino juntamente com o 

Paquistão para a frente sudoeste. Pois,“A dominação soviética do Irã, ou do Afeganistão e 

Paquistão, daria a Moscou o controle do acesso ao Golfo Pérsico ou a sua presença no Oceano 

Índico, de onde o poder soviético poderia ser lançado a áreas vulneráveis, a sudoeste e a 

sudeste6” 

 Compreendo a história da Rússia czarista com o Afeganistão, sua economia, influência 

da região e valor geoestratégico para o acesso ao Golfo Pérsico e ao Oceano Índico, a União 

Soviética usará da sua diplomacia e acordos bilaterais com o objetivo de exercer influência no 

país. 

 Quando a União Soviética estava se formando em 1921, seu primeiro Tratado 

Internacional de Amizade foi com o Afeganistão. De acordo com Braithwaite em Afgantsy: The 

Russians in Afghanistan 1979-1989, a relação diplomática e os acordos entre a recém-formada 

União Soviética e o Afeganistão se seguiram com o rei; 

 Amanullah assinou um tratado de amizade com a pueril União 

Soviética em 1921, segundo o qual os russos concordaram em dar o 

Afeganistão apoio financeiro para construir uma linha de telégrafo entre 

Moscou e Cabul, fornecer especialistas militares, armas e aeronaves. 

Um Tratado de Não- Agressão seguiu em 1926. Em 1928, a primeiravia 

                                                 
5 BRZEZINSKI. Zbigniew. EUA O Grande Desafio URSS, Editora Nordica, Rio de Janeiro, 1986,  p.62 
6 Idem, p.62 
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aérea regular foi aberta entre Moscou e Cabul, e os consulados 

soviéticos foram criados em Herat e Mazar-i Sharif7. 

 

 Amanullah foi responsável, segundo Misdaq em Afghanistan Political Frailty and 

external interference, por pedir “uma Loya Jirga em 1923 para aprovar sua primeira 

constituição para Afeganistão, no qual o poder do estabelecimento religioso foi reduzido e as 

mulheres não eram obrigadas a usar o véu’.8 Sendo ele também o primeiro governante Afegão 

a embarcar em uma missão diplomática as principais capitais muçulmanas e européias, como 

Moscou e Deli. Em 1929 após voltar da viagem,  

Os britânicos, que não gostaram de Amanullah por seus discursos 

violentos anti-britânicos e a guerra em 1919, espalharam fotografias da 

Rainha de Amanullah entre as tribos, mostrando-a seum véu Entre os 

farangis (estrangeiros). Os rumores eram abundantes que Amanullah 

tinha tornado-se um infiel.9 

 

 Uma revolta se seguiu questionando as reformas e hábitos ocidentais do rei e a União 

Soviética garantiu seu suporte ao rei enviando tropas disfarçadas com uniformes afegãos. Onde  

Os russos capturaram Mazar-i Sharif, Balkh e outros lugares depois de 

uma luta pesada. Mas eles perderam rapidamente a simpatia do local 

                                                 
7 “Amanullah signed a Treaty of Friendship with the infant Soviet Union in 1921, under which the Russians agreed 

to give Afghanistan financial support, to build a telegraph line between Moscow and Kabul, and to supply military 

specialists, weapons, and aircraft. A Non-Aggression Treaty followed in 1926. In 1928 the first regular air route 

was opened between Moscow and Kabul, and Soviet consulates were set up in Herat and Mazar-i Sharif.” Tradução 

minha.  

BRAITHWAITE, Rodric. Afgantsy: The Russians in Afghanistan 1979-1989, Oxford University Press, New York, 

2011, P. 29 
8  “The king called for a Loya Jirga in 1923 to approve his first constitution for Afghanistan, in which the power 

of the religious establishment was curtailed and women were not required to wear the veil.” Tradução minha. 

MISDAQ, Nabi. Afghanistan Political Frailty and external interference,Routledge, New York 2006, p. 63 
9The British, who disliked Amanullah for his fiery anti-British speeches and the war in 1919, spread photographs 

of Amanullah’s queen amongst the tribes, showing her without a veil amongst the farangis (foreigners). Rumours 

were rife that Amanullah had become an infidel” Tradução minha.    

MISDAQ, Nabi. Afghanistan Political Frailty and external interference,Routledge, New York 2006, p.64 
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das pessoas e Stalin chamou de volta a força quando soube que 

Amanullah tinha voado para exílio.10 

 

Nader Khan assumiu o governo do país como rei e tentou se manter em boas relações  

tanto com os britânicos quanto com os soviéticos. Contudo apenas quatro anos depois (1933) 

foi assassinado e Mohammed Zahir Xá assumiu a monarquia. Em uma tentativa de se afastar 

das influências britânicas e soviéticas, o novo rei iniciou uma aproximação com a Alemanha 

Nazista, onde, de acordo com Thomas Barfield em Afghanistan: A cultural and Political 

History, em 1939; 

O governo germânico estava disposto a fornecer Créditos de longo 

prazo para  comércio e investimento. Trocaria máquinas para o 

algodão afegão e concordou em fornecer financiamento para 80 por 

cento das compras do governo afegão feitas através do banco estadual11 

 

 A boa relação entre o Afeganistão e a Alemanha foram encerradas quando a Alemanha 

atacou a União Soviética em 1941 e, portanto 

Os afegãos receberam um ultimato dos britânicos e russos para expulsar 

todos os  assuntos do Eixo que trabalhavam no país. Consciente 

de que apenas um mês antes o  vizinho Irã tinha sidoinvadido e 

dividido pelos britânicos e soviéticos por serem muito pró-alemães, os 

afegãos aderiram relutantemente a essa demanda.12 

                                                 
10“The Russians captured Mazar-i Sharif, Balkh and other places after heavy fighting. But they rapidly lost the 

sympathy of the local people and Stalin recalled the force when he heard that Amanullah had fled into exile.” 

Tradução minha.  

BRAITHWAITE,Rodric. Afgantsy: The Russians in Afghanistan 1979-1989, Oxford University Press, New York, 

2011, P. 29 
11“German government was willing to provide long- term credits for trade and investment. It would exchange 

machinery for Afghan cotton and agreed to provide financing for 80 percent of the Afghan government’s purchases 

made through the state bank.” Tradução minha.  

BARFIELD, Thomas. Afghanistan: A cultural and Political History, Princeton University Press, New Jersey, 2010,  

P. 207 
12“the Afghans received an ultimatum from the British and Russians to expel all Axis subjects working in the 

country. Aware that only a month earlier neighboring Iran had been invaded and divided by the British and Soviets 

for being too pro- German, the Afghans reluctantly acceded to this demand” Tradução minha. BARFIELD, 

Thomas. Afghanistan: A cultural and Political History, Princeton University Press, New Jersey, 2010,  P.207-208 

 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

719 

 

 

 

Passado o período da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética voltou-se mais fortemente 

para o país ainda com o objetivo de exercer influência na região e, em 1955 após o fracasso dos 

Estados Unidos de tentar incluir o Afeganistão no “Pacto de Bagdá”, Nikita Kruschev, primeiro 

secretário do Partido Comunista, visitou o país em 1956 fazendo um  investimento de “25 

milhões em tanques, jatos e outros armamentos. Com essa ajuda o governo afegão teve 

finalmente uma força militar que parecia capaz de esmagar qualquer oposição interna- uma 

tarefa que se se revelou difícil na década de 194013” 

 Em resposta aos massivos investimentos da União Soviética, em 1959 o presidente 

americano Eisenhower visitou o país e foi recebido por uma enorme comitiva e pela população 

afegã nas ruas. Muitos investimentos e projetos foram feitos na área da educação e econômica. 

Dois dos grandes projetos no país foram a construção da estrada que ligava a província de Herat 

à Cabul via Kandahar e um projeto de irrigação na província de Helmand. Porém, ainda assim, 

de acordo com Misdaq, “a ajuda soviética foi realmente maior do que a combinação de ajuda 

ao Afeganistão obtida dos EUA, as diferentes agências da ONU,o Banco Mundial e os países 

da OTAN combinados14.” 

 Em 1960, Nikita Kruschev voltou a visitar a país e permaneceu com seus investimentos 

soviéticos no país. Em 1964, o novo Secretário Geral do Partido Comunista, Brejnev voltou a 

visitar o país e renovou Tratado de Neutralidade e Não-Agressão por mais dez anos. Como 

descrito por Rodric Braithwaite, em 1965 o partido comunista PDPA (Partido Democrático do 

Povo do Afeganistão) foi fundado por Nur Mohamed Taraki, Babrak Karmal, Hafi zullah Amin 

e Anakhita Ratebzad “médica por treinamento, foi uma das quatro mulheres membros do 

parlamento afegão em 1965, um membro fundador do PDPA, e um membro da 

Parcham15.”Além dessa importante conquista, que representava um espaço político alinhado a 

                                                 
13“25 million worth of tanks, jets, and other arms. With this help the Afghan government finally had a military 

force that appeared capable of overwhelming any internal opposition—a task that had still proved difficult in the 

1940s” Tradução minha. 

BARFIELD, Thomas. Afghanistan: A cultural and Political History, Princeton University Press, New Jersey, 2010,  

P.209 
14“Soviet aid was actually greater than the combined aid Afghanistan obtained from the US, the different agencies 

of the UN, the World Bank and the NATO countries combined” Tradução minha 

MISDAQ, Nabi. Afghanistan Political Frailty and external interference,Routledge, New York 2006, p.70 
15“Anakhita Ratebzad (1930–), a doctor by training, was one of four women members of the Afghan parliament in 

1965, a founding member of the PDPA, and a member of Parcham.” Tradução minha.  

BRAITHWAITE, Rodric. Afgantsy: The Russians in Afghanistan 1979-1989, Oxford University Press, New York, 

2011, P.  42 
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KGB, a União Soviética construiu em 1967 um Instituto Politécnico com staff montado em sua 

maioria por russos. 

  A influência do partido era expressiva especialmente entre os estudantes das 

Universidades em Cabul e a participação das mulheres na educação e na política era um dos 

principais problemas do rei Zahir com os grupos conservadores. Um dos principais pontos 

norteadores de seu plano para o país era a educação, ainda que os números não tenham crescido 

pelo Afeganistão como o esperado. No ano de 1968, uma grande manifestação foi realizada 

contra investidas dos conservadores de barrar a participação das mulheres nas escolas e 

universidades. As marchas seguiram até o ano seguinte, onde mortes foram registradas e as 

Universidades foram fechadas por algumas semanas. 

 Os anos 60 foram os mais produtivos para a União Soviética, já que os Estados Unidos 

estavam mais focados em acordos políticos no Irã e Paquistão e na própria guerra do Vietnã, 

para exercer grande influência e investimentos no Afeganistão. Em 1973, em um golpe 

sangrento com apoio da PDPA, Daud (ex- ministro de Zahir) assumiu o poder e para o 

contentamento de uma ala do partido comunista no país, derrubou a monarquia e instaurou a 

república. O reconhecimento da União Soviética sob o golpe e o novo governo chegou alguns 

dias depois. Embora alegasse surpresa, sabia-se que a URSS esperava que a PDPA participasse 

do quadro político do novo governo. 

 Contudo Daud se afastou de qualquer associação com o partido comunista,  

posteriormente mandou prender alguns por conspiração de golpe e isso gerou protestos 

soviéticos, todavia, os investimentos da União Soviética nunca cessaram e de acordo com 

Braithwaite, milhares de oficiais afegãos e especialistas militares estudaram em 

estabelecimentos espalhados por cerca de setenta cidades soviéticas16. Seu objetivo era agir 

com uma política exterior similar ao rei Zahir e tentar negociar paralelamente com os países do 

ocidente e a União Soviética. 

 O Período de perda das conquistas e declínio de influência na política do país aconteceu 

após a ruptura entre Daud e Brejnev em abril de 1977. Após a assinatura de um acordo de doze 

anos de desenvolvimento bilateral econômico e de relações comerciais Soviético-Afegã, em 

uma reunião particular ambos os políticos se desentenderam. Em uma tentativa de obrigar Daud 

                                                 
16BRAITHWAITE, Rodric. Afgantsy: The Russians in Afghanistan 1979-1989, Oxford University Press, New 

York, 2011, P. 32 
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a se desfazer de suas relações com os Estados Unidos, Irã (pró-ocidente) e outros países do 

ocidente, Brejnev provocou a fúria de Daud que não aceitava interferência na política de seu 

país. Ao deixar a sala da reunião ele dizia que era o “presidente de um país independente e só 

se separaria dos seus conselheiros estrangeiros quando ele próprio decidisse que eles não eram 

mais necessários17.” 

 O que se seguiu foi outro golpe sangrento dentro do país proporcionado pela PDPA, do 

qual a União Soviética diz não ter participado. Portanto, em 1979,  inviabilizado de usar sua 

diplomacia e acordos bilaterais para continuar a sua influência no país, controlar a região e 

afastar a possível  influência dos Estados Unidos- especialmente após a revolução Iraniana - 

em dezembro daquele ano as tropas soviéticas entraram no território do Afeganistão e ali 

permaneceram por dez anos. Sendo este portanto um período de muito desgaste para a União 

Soviética que deixaria de existir apenas dois anos depois das retiradas das tropas do 

Afeganistão.

                                                 
17“President of an independent country and would part with his foreign advisers only when he himself decided 

they were no longer necessary.” Tradução minha.  

BRAITHWAITE, Rodric. Afgantsy: The Russians in Afghanistan 1979-1989, Oxford University Press, New York, 

2011, P. .32 
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A INVENÇÃO DA BRASILIDADE NO TEARTRO DE REVISTA 

BRASILEIRO A PARTIR DO ESTADO NOVO DE GETÚLIO VARGAS 

 

Ingrid Constantino de Souza1 

 

A presente pesquisa busca analisar os personagens-tipos da mulata e do malando 

inseridos no teatro de revista na cidade do Rio de Janeiro, no período de 1937-1945, momento 

este, marcado pela política cultural realizada na conhecida Era Vargas. A partir da análise 

desses personagens, busca-se compreender de que maneira, neste período, foi desenhado o que 

conhecemos como invenção da brasilidade, e nos auxiliará pensar os conceitos de “raça” e 

“classe” no período de 1937-1945. Para realizar este trabalho analisaremos a intensa produção 

teatral do período como uma manifestação da cultura de massa.  

O teatro de revista foi um gênero teatral popular, herança do Théatredesvariétés  que 

surgiu na França e de acordo com vários autores, veio para o Brasil com a os europeus 

(sobretudo os portugueses) no final do século XIX. De acordo com Ricardo Ruiz a presença 

lusa nos palcos do país, principalmente, na cidade do Rio de Janeiro, era pertinente também em 

outros gêneros de sucesso como no drama e na comédia de costumes. 

 Inicialmente o que se importou era conhecida como revue de fin d’année, isto é, os 

espetáculos que abordavam os temas (polêmicos, mais comentados, considerados os mais 

importantes) do ano anterior, o cômico recaía nos principais episódios da cidade e destacava os 

assuntos políticos. Fazia-se uma revisão de tais fatos, relacionados nos seus contextos históricos 

e a sua atualidade.  

 Escolhemos os textos da Companhia Walter Pinto, como parte do corpus de nossa 

pesquisa por corresponderem ao momento histórico do Estado Novo junto às políticas culturais 

de Getúlio Vargas, que dão continuidade na construção da brasilidade, algo estabelecido desde 

o final do século XIX. As peças dessa companhia sofreram ação direta do DIP – Departamento 

de Imprensa e Propaganda, órgão que censurava os meios de comunicação, sobretudo quando 

atingia a moralidade e o nome de Getúlio Vargas. O teatro de revista se torna alvo deste 

                                                 
1Ingrid Constantino é bolsista da Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), possui 

bacharelado e licenciatura em História pela Universidade Gama Filho, possui graduação em Estética e Teoria do 

Teatro pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), é mestranda em Ciências Sociais pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
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departamento por conter duplo sentido em seus textos, danças consideradas sensuais e crítica 

às personalidades da época, sobretudo políticas. Entretanto, se por um lado a censura estava 

frequentemente presente para proibir ou não os conteúdos dos textos, por outro lado, o próprio 

Getúlio Vargas utilizará a popularidade do teatro revisteiro para ter a sua imagem positivamente 

transformada.  

O Estado Novo foi um período de desenvolvimento econômico, no qual o Brasil deixava 

de ser dominado apenas pelo modelo agrário-exportador e passou a ter como principal objetivo 

a expansão do modelo urbano-industrial. A política nacionalista e desenvolvimentista 

implantada por Getúlio Vargas foi realizada na produção cultural: teatro, cinema, rádio, enfim, 

o entretenimento e o lazer foram utilizados estrategicamente para promover o poder do governo.  

A Revolução de 1930 promoveu a aproximação dos indivíduos com o Estado, 

representado na personificação de Getúlio Vargas. A população, até aquele momento, 

mantinha-se afastada do Estado. A partir de medidas legislativas, que promulgaram direitos 

trabalhistas, promoveu-se a aproximação de novos cidadãos com o novo governo, 

principalmente, os trabalhadores. Exemplo disso são os sambas, que passaram a ter a tarefa de 

“educar” a população. Antes, alguns sambas promoviam a veneração da malandragem e, 

posteriormente, retratariam o “samba do trabalhador” ou o “malandro redimido”. 

A aproximação foi um dos objetivos principais desse novo governo, que tinha como 

mensagem não repetir o distanciamento entre Estado e população como ocorreu na Primeira 

República. As artes, até então, eram inspiradas na Europa, embora já desde a primeira metade 

do século XX houvesse tentativas de se criar uma arte genuinamente brasileira2. A partir de 

1930, esse processo se torna fortalecido com as políticas de cunho nacionalistas, bem como 

identificou Maria Helena Capelato: 

No Estado Novo a função do artista foi definida como 

socializadora com nível nacional e unificadora em nível 

internacional. Deveria comprimir a missão de testemunho do 

social, o que em muito ultrapassava a mera produção de beleza. 

A arte se vinculava ao nacional. (...). Nesse contexto, a arte se 

voltou para fins utilitários em vez de ornamentais e, através dela, 

buscou-se ampliar e divulgar a doutrina política do governo.3 

 

                                                 
2 Exemplo disso foi a Semana de Arte Moderna de 1922. 
3CAPELATO, Maria Helena. "O Estado Novo: O que trouxe de novo?" in: FERREIRA, 

 Jorge e DELGADO, Lucília de A. Neves (Org.) O Brasil Republicano – O Tempo do Nacional Estatismo: do 

Início da Década de 1930 ao Apogeu do Estado Novo. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2003. p. 126. 
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A entrada de Getúlio Vargas na presidência da República foi marcada pela política de 

organizar os interesses de cada grupo social daquele período: oligarquias, empresários, tenentes 

e a maior parte da população: os trabalhadores. Foi nesse momento que o governo utilizou 

mecanismos institucionais de defesa do café e cancelamento de dívidas, bem como os primeiros 

instrumentos de controle do trabalho em relação ao capital por intermédio da instituição do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Vargas também deu atenção aos artistas, 

regularizando a profissão por um Decreto-Lei, publicado no Diário Oficial de 18 de julho de 

1928. Getúlio Vargas, a partir de sua política, conseguiu aproximar-se da maior parte das 

classes ou representações de cada grupo social. Isso também aconteceu no caso da categoria 

dos artistas, o que justifica a utilização desse exemplo no presente estudo. Até aquele momento, 

a profissão de ator e atriz eram malvistas pelo senso comum. Ao regularizá-los, os artistas 

passaram a fazer parte dessa “nova” política, e naturalmente passaram a ser vigiados pela 

censura.  

 O Estado Novo se constituiu em decorrência de uma política de massas que foi definido 

no Brasil a partir da Revolução de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder4. Entre as 

fases da Era Vargas — Governo Provisório (1930 - 1934), Governo Constitucional (1934 — 

1937) e Estado Novo (1937 -1945) —, o Estado Novo é o mais importante para esta pesquisa, 

em primeiro lugar pela instauração de um governo autoritário no qual a censura contribuiu para 

alterar textos do teatro de revista, em segundo lugar, por compreendermos este como o período 

ápice da construção dessa brasilidade.  

O intuito era integrar todos em uma só nação. Giralda Sayferth analisou como a 

“campanha de nacionalização” atingiu a vida dos imigrantes, sobretudo os alemães que teve 

sua imagem estigmatizada por causa do nazismo na Alemanha.  

Os imigrantes chegaram no Brasil no final do século XIX, incentivados na Primeira 

República, a trabalharem e a embranquecer o país. Entretanto, o plano de embranquecimento 

da população não vingou (pelo menos não como esperado). Muitos imigrantes se fecharam em 

regiões como do Sul e construíram colônias que mantinham seus costumes e não fundiram com 

a população brasileira.  

Para Seyferth, o exército se tornou aliado para promover a abertura desses imigrantes 

para o projeto nacional. Vale lembrar, que Vargas teve relações com setores do exército como 

os tenentes, e deu a alguns, o cargo de interventor dos Estados. A missão do exército em relação 

                                                 
4 CAPELATO. Op. cit. p. 109. 
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aos imigrantes era manter esta totalidade, não permitindo, por exemplo, que imigrantes falasse 

nas ruas seus idiomas de origem. Assim: 

O exército aparece, então, como mentor da solidariedade nacional, encarregado de 

divulgar os valores morais da nação, suas virtudes cívicas, de impor a consciência da 

nacionalidade, modificando a mentalidade de patrícios que não são patriotas, mas “quistos 

raciais” contaminando o espírito da brasilidade5 

 

A autora ressalta ao longo do artigo que a política de Vargas auxiliada por setores do 

exército era focada na educação. Escolas alemães, por exemplo, foram fechadas nesse período. 

No seu lugar, o ensino tinha língua portuguesa como foco principal e a brasilidade era 

importante ser ensinada nas escolas, junto com valores da família e da moralidade. 

O projeto do Estado Novo buscou trazer para o país uma república que se diferenciasse 

das anteriores, sobretudo em relação à integração de todos os cidadãos, ou seja, o de produzir 

população o sentimento de comunidade imaginada6, para isso, era necessário aproximar as 

classes populares ao governo. De acordo com Maria Helena Capelato: 

Apesar de apresentar características próprias, o Estado Novo brasileiro 

teve inegável inspiração europeia. Um traço comum foi a crítica à 

liberal democracia e a proposta de organização de um Estado forte e 

autoritário, encarregado de gerar as mudanças consideradas necessárias 

para promover o progresso dentro da ordem7 

 

No Estado Novo foram organizadas propagandas e imagens que eram difundidas nas 

escolas a fim de criar um novo país. Um dos principais meios de envolver as pessoas nessa 

construção de brasilidade foi o lazer. O teatro de revista, popular na época, tornou-se elemento 

de análise por incorporar em seus espetáculos, desde nos textos até nas músicas, elementos que 

exaltavam o país e o brasileiro. Para Capelato, a função do artista foi definida como 

socializadora em território brasileiro e unificadora em nível internacional. No caso de Getúlio 

Vargas, sua aproximação com os artistas se deu sobretudo pela regulamentação da profissão de 

ator na época, assim tendo seus direitos assegurados perante a lei. Temos um exemplo dessa 

aproximação com o próprio Walter Pinto, como relatado no periódico A noite, na seção de 

teatro, quando sua Companhia homenageia o presidente: 

 “O Recreio homenageará o Presidente Vargas” 

                                                 
5SEYFERTH, Giralda. A assimilação dos imigrantes como questão nacional. Revista Mana 3 (1) : 95-131, 1997. 

p. 111. 
6 Pensamos no sentido dado ao termo pelo antropólogo Benedict Anderson. 
7Idem 110. 
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Com as representações da revista charge “Assim, até eu...”, a 

empresa dirigida por Walter Pinto homenageará sábado o 

presidente da República, pela passagem do seu aniversário 

natalício, associando-se desse modo aos festejos que todo o Brasil 

comemora o auspicioso fato. As festas, para as quais foi 

convidado o Sr. Lourival Fontes, diretor do DIP, constarão de 

uma solenidade cívica pela Companhia que cantará à frente de um 

lindo telão alegórico relativo à data. A frente do elenco, 

desempenhando os melhores papeis: Aracy Côrtes, Oscarito, 

Zaira Cavalcanti, Margot Louro, Manoel Vieira, Grijó, Miguel 

Orrico e outro (A NOITE – 1940 a 1949) 

 

 Verificamos na notícia em destaque a relação de empresários como Walter Pinto com o 

presidente Getúlio Vargas, inclusive, com o diretor do Departamento de Imprensa e 

Propaganda, órgão responsável pela censura nos meios de comunicação. 

 Vale ressaltar que, embora essas relações dos artistas e empresários do entretenimento 

fossem estreitas com o presidente Getúlio Vargas e outros políticos detentores de poder, as 

peças não ficaram isentas de receberem o carimbo de censura em seus textos. 

 A arte serviu para divulgar as doutrinas do governo e enaltecê-lo. No trecho a seguir da 

peça Bonde da Laite (1944), escrita por Geysa Bôscoli e Luiz Peixoto, encenada pela 

Companhia Walter Pinto, há o quadro intitulado “A nova descoberta”. Esse diálogo entre os 

personagens “Cacique”, o “Índio” e o “Descobridor”8 exemplifica como eram realizadas a 

exaltação do ser brasileiro e civilizado naquele momento: 

CACIQUE – Que foi? Que houve? 

ÍNDIO – Foi descoberto o Brasil 

CACIQUE – Isso foi em 1500! 

ÍNDIO – Não senhor. O que foi descoberto agora é o nosso 

Brasil Central! 

O personagem “Descobridor” fecha o quadro ao dizer ao 

personagem Cacique que: 
DESCOBRIDOR – Entretanto, a terra é avara. Tudo o que ela 

tem de mais precioso, o homem só consegue arrancar com seu 

esforço próprio. E é para isso que nós estamos aqui. Meu 

irmão, tu és o dono desta terra, isto aqui é o Brasil do futuro. 

Dele, nós iremos retirar as mais raras e variadas pedras 

preciosa, aos mais puros cristais, o ouro maciço que empolga 

o mundo. E dentro desta terra milagrosa, surgirá, tão forte 

como o de hoje, o Brasil de amanhã que empolgará o mundo 

inteiro.  

  

                                                 
8 Nas peças do Teatro de Revista, era comum personagens não possuírem nomes. Assim como tínhamos 

personagens alegóricos como, por exemplo, “Nuvem”, “Pecado”, “Alegria”... Também tinham aqueles que 

designavam o que o personagem seria dentro da sociedade, como é o caso exposto do Cacique, Descobridor e o 

índio. 
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Verificamos que no final da fala do personagem “Descobridor” há uma crítica implícita, 

pois ele deixa claro que vai explorar a terra do personagem “Índio” e ao mesmo tempo, há uma 

esperança de os brasileiros conseguirem se reerguer e tornar o país forte. 

 O investimento na política cultural do Estado Novo buscou pensar a identidade nacional 

brasileira. Os discursos na época eram carregados de narrativas que se direcionavam a uma 

nacionalidade autêntica, pautada na valorização da cultura popular e na mistura de raças. Em 

Botando pra jambrar, revista em dois atos escrita por Luiz Iglesias, Meira Guimarães e Walter 

Pinto e encenada pela Companhia Walter Pinto, há a exaltação do Brasil e da então, Capital 

Federal. Segue um trecho da música no final do primeiro ato: 

 
Final do Primeiro ato 

(Segunda fase) 

Este Brasil sedutor 

Que palpita de luz 

Parece um ninho de amor 

Aquecido ao calor 

Do céu azul, cor de anil. 

 

Como encanta o Brasil e seduz 

Este Brasil não tem igual 

Com tanta beleza assim tropical 

Rio de Janeiro, litoral 

Que faz lembrar 

Uma mulher fatal. 

 

Rio do luar 

Das noites de verão 

Idílios a beira mar 

Beijos perdidos na amplidão. 

 

Rio. Muito sol. 

Morenas infernais 

Calor! Calor! 

Olhos que suplicam muito amor 

E pedem mais... 

Oh, Rio, como tu guardas 

Mulheres monumentais 

 

 Ainda nesta mesma revista, ressaltamos, do final do segundo ato, uma música que ilustra 

a glorificação da miscigenação no Brasil. Destacamos: 

 

E assim nasceu o samba 

(Final 2º ato) 

Coro 

Roda de bamba 

Onde soluça uma flauta 

E borteja um violão. 
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É samba, 

É samba, 

É samba 

Só branco vem 

Pode sambar! 

Negro também 

Sem distinção! 

Samba, negro! 

Ginga, branco! 

Vem pra cá! Vai pra lá! 

Deixa a morena sambar! 

 
 

 O trecho acima desenha em sua essência o quadro perfeito da política cultural do 

período, a alegria do brasileiro ao som do samba, o branco e o negro dividindo esse momento 

de alegrias e a mulata, símbolo da mistura de raças no centro da roda.  

 Tal política de exaltação ao nacional se consolida até o fim da Era Vargas, por isso, 

encontramos diversas peças que mantêm esse aspecto em seus espetáculos. 

O governo Vargas implementou a política de “nacionalização” e “integração”, a qual 

carregava em si fortes mecanismos ideológicos. É nesse contexto que refletimos sobre o lugar 

do negro, tal como ele aparece construído nos personagens negros no teatro de revista. O 

sociólogo António Sérgio Alfredo Guimarães, que analisou a questão racial no Brasil a partir 

de 1930, ressalta que: 

Vargas, na política; Freyre, nas ciências sociais; os artistas e literatos 

modernistas e regionalistas, nas artes; esses serão os principais 

responsáveis pela “solução” da questão racial, diluída na matriz luso-

brasileira e mestiça de base popular, formada por séculos de 

colonização e de mestiçagem biológica e cultural9. 

 

Podemos analisar a presença dos personagens negros no palco do teatro revisteiro 

carioca pela análise da construção de um determinado tipo de negro para ser aceito ou servir 

como uma espécie de padrão nacional. A construção de uma identidade nacional surge já na 

Primeira República, e no governo de Vargas os elementos considerados populares nacionais 

foram explorados e exportados10. Para Neide Veneziano: 

Carnaval, mulher e malandragem eram as imagens que 

caracterizaram o Brasil do Estado Novo. O malandro, o virador, 

especializado em pequenos golpes, sempre se saía bem e era 

                                                 
9GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. A questão racial na política brasileira (os últimos quinze anos). Tempo 

Social; Ver. Sociol. USP, São Paulo, 13 (2): 121-142, novembro de 2001. p. 125. 
10 No Estado Novo foram exportadas a imagem da baiana pela artista Carmem Miranda e do papagaio malandro 

Zé Carioca, sobretudo como forma de estreitar através da cultura, a política da boa vizinhança entre Brasil e 

Estados Unidos.   
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exaltado. Ele e a mulata fortaleceram-se como símbolos da pátria 

naquelas revistas e protagonizaram um universo de purpurinas às 

avessas11. 
  

Nossa escolha em utilizar os personagens-tipo do malandro e da mulata se deu por 

perceber que essa invenção da imagem de um negro com características específicas, isto é, 

sensual, extrovertido, infantilizado, submisso ou pernóstico, foi algo construído já no século 

XIX e se mantém até a contemporaneidade. Cabe a nós, através desses personagens-tipo, 

compreender os mecanismos aprofundados no período do Estado Novo para utilizar tal imagem 

a seu favor e transformar esse negro e essa negra em símbolos nacionais.  

 Na elaboração dos personagens revisteiros, Neyde Veneziano explica que, sejam 

masculinos, sejam femininos, eles eram separados por idades, como por exemplo galã e dama 

galante, os quais tinham entre 20 e 30 anos de idade. O tipo galã possuía a descrição de homem 

jovem de modos viris, podendo ser amoroso, dramático, cômico, tímido etc. Enquanto a dama 

galante era a figura romântica que despertava a atenção dos homens pela sua sensualidade e 

beleza natural12. Também existiam personagens que não obedeciam a idade, como o tipo da 

mulata pernóstica. Alguns atores se especializavam em explorar o mesmo tipo de personagem 

por anos.  

Veneziano explica que, a figura do malandro nasceu das comédias gregas, eram 

trapaceiros, vadios e mulherengos, seguiu-se para Commedia dell’Arte com os Zani. No Brasil, 

o malandro possui características semelhantes, contudo, exibe seu famoso chapéu, blusa 

listradas e calça curta. Para Veneziano: 

[O malandro] representava naquele momento histórico, uma 

necessidade social. Ao desrespeitar as duas maiores instituições do 

capitalismo, o trabalho e a família (pois o trambiqueiro estava pronto a 

cortejar qualquer mulher bonita, mesmo se ela fosse casada), o 

malandro deixava de entrevera alegria de ser marginal. Ele 

desencadeava o jogo com o mito popular de que nesta terra se virando 

tudo dá. E no sistema moral das revistas, as malandragens, os 

trambiques, as marmeladas e os pequenos golpes nunca eram punidos. 

No final, tudo era resolvido com jeitinho brasileiro. No fundo, esta era 

uma das facetas que o teatro de revista mostrava do Brasil: mulher, 

carnaval e malandragem.13 

 

                                                 
11VENEZANO, Neide. O Teatro de Revista no Brasil: dramaturgia e convenções. São Paulo, Campinas: 

UNICAMP, 1991.p. 45. 

12 Neyde Veneziano no capítulo sobre Teatro de Revista, inserido no livro História do Teatro Brasileiro vol.1, 

apresenta dois quadros com alguns dos principais personagens-tipo e suas características.  
13Idem 124. 
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Os personagens-tipo no teatro de revista brasileiro nos ajudam a compreender como 

foram construídos os tipos brasileiros que depois ganham continuidade no cinema, nas novelas 

brasileiras e nos programas de auditório e que estigmatizam as pessoas cotidianamente. 

 Vejamos o trabalho do antropólogo Peter Wade14 que analisou a história da música da 

região da costa caribenha da Colômbia e observou que os elementos mestiços daquele país 

passaram a ser incorporados na cultura nacional. Entretanto, isso ocorre à custa de serem 

branqueados, atendendo a um certo gosto médio propagado pela mídia de massa, através da 

indústria de discos, do rádio e da televisão.  

O teatro de revista era um dos principais meios de divertimento da população durante 

tantas décadas, a padronização e essa cultura de massas auxiliaram a estigmatizar o negro e a 

negra na sociedade brasileira. Isso permite nos aprofundarmos em questões como a construção 

da brasilidade, principalmente quando nos referimos aos personagens-tipos como o do 

malandro e da mulata, como reflete Stuart Hall: 

As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A 

lealdade e a identificação que, numa era pré-moderna ou em 

sociedades mais tradicionais, era dada à tribo, ao povo, à religião 

e à região, foram transferidas, gradualmente, nas sociedades 

ocidentais, à cultura nacional. As diferenças regionais e étnicas 

foram gradualmente sendo colocadas, de forma subordinada, sob 

aquilo que Gellner chama de “teto político” do estado nação, que 

se tornou assim, uma fonte poderosa de significados para as 

identidades culturais modernas15. 

 

 Esses significados, símbolos e tipificações da cultura moderna estavam presentes no 

teatro analisado neste estudo, a partir de uma crítica bem-humorada e até mesmo debochada 

dos supostos perfis de brasileiros e estrangeiros que aqui viviam como, por exemplo, o 

português. Contudo, no período do Estado Novo, os meios de comunicação eram avaliados pelo 

DIP, como aponta Mônica Veloso: 

 

Reverter, na medida, possível, a linguagem satírica e humorística 

aos objetivos do regime foi então a tática mais acertada. Nas peças 

de crítica política era comum Vargas encenar a figura do “bom 

malandro”, capaz de qualquer jogada para defender suas ideias. 

(...) Assim, o próprio Vargas iria estimular piadas a seu respeito, 

argumentando que eram “uma espécie de termômetro do 

sentimento popular”. Apropriando-se de expressões, ideias e 

                                                 
14WADE, Peter. Identidade Racial, Formação do Estado e Nacionalismo: Uma Visão Teórica. Interseções, ano 2, 

nº 1, UERJ/NAPE, 2000. 
15HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ED. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 49. 
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valores populares, o regime buscava sintonizar-se 

ideologicamente com o conjunto da sociedade16.  

 

Embora atingido pela censura do DIP, o teatro de revista não perdeu seu lugar de crítica. 

Embora marcados pelo carimbo da instituição, pelas substituições de palavras e pela mudança 

de sentido nos quadros, permaneceu a comicidade, a avaliação da política, cultura, economia e 

sociedade, o que auxiliou na formação da identidade nacional.   

Conforme o Rio de Janeiro deixava de ser uma cidade provinciana e expandiu com a 

República, aumentava o número de teatros. Thiago de Melo Gomes analisou a cultura de massa 

dos anos de 1920, em especial o teatro de revista. No seu estudo, há o aprofundamento da 

análise do entretenimento no Rio de Janeiro, desde as áreas consideradas nobres até os 

subúrbios, a expansão do cinema, das casas de shows e dos teatros. Para o autor: 

 

Vários dos teatros da região central exploravam cotidianamente 

as revistas (como o São José e o Recreio), além de novas 

companhias que surgiam, como a Trololó e a Rataplan, mais 

voltadas para um público de elite, e a Companhia Negra de 

Revistas, entre outras. (...). Pequenos teatros e cinemas 

suburbanos também abriam espaço para as revistas. Além disso, 

há outro meio em que o teatro circulava, especialmente o teatro 

musicado: o circo17.  

 

Se esses símbolos nacionais estão fortemente presentes nas revistas, além de já estarem 

inseridos no cotidiano, também foram utilizados pela política cultural na Era Vargas, sobretudo 

no Estado Novo. Para Peter Fry: 

Tanto o candomblé como o samba constituíram os produtos 

culturais mais originais no Brasil e eram, portanto, capazes de 

distinguir simbolicamente o Brasil de outras nações latino-

americanas e do mundo desenvolvido. Outra interpretação 

possível, é que a adoção de tais símbolos era politicamente 

conveniente, um instrumento para assegurar a dominação 

mascarando-a sob outro nome. (...) A conversão dos símbolos 

étnicos em símbolos nacionais não apenas oculta uma situação de 

dominação racial, as torna muito mais difícil a tarefa de denunciá-

la18. 

                                                 
16VELLOSO, Mônica Pimenta. História e modernismo. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2010. p. 39. 

 
17GOMES,Tiago de Melo. Um espelho no palco: Identidades sociais e massificação da cultura no teatro de revista 

dos anos 1920. Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 2004. p. 54. 
18FRY, Peter. “Feijoada e Soul Food: notas sobre a manipulação de símbolos étnicos e 

Nacionais. In: Para inglês ver, Rio de Janeiro, Zahar, 1982. p. 74. 
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Concordamos com Peter Fry na passagem acima. Ao longo da nossa reflexão durante 

essa pesquisa, percebemos que em alguns livros e artigos os pesquisadores exaltam a introdução 

dos personagens negros no teatro de revista. Sobretudo os estudos que se baseiam na primeira 

e na segunda fase da revista, isto é, do final do século XIX até 1929. Acreditamos que o fato de 

existirem artistas ou personagens negros nas artes não queira dizer que isso tenha melhorado a 

vida deles na sociedade. Pelo contrário, inúmeros estereótipos foram consolidados junto com a 

cultura de massa para reforçar uma certa concepção dos negros na sociedade brasileira. 

 Embora a revista, desde o final do século XIX (quando ainda era conhecida como 

“revista de ano”), fizesse críticas e retratasse as principais figuras políticas nas peças, 

destacamos o período do Estado Novo por ter sido um momento importante para o 

entretenimento no nosso país. A política de personificação do poder deixou nos textos dessas 

peças e em suas produções uma maneira de percebemos como se moldaram esses símbolos 

nacionais, ancorados na figura do maior dos malandros: Getúlio Vargas. 
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OPINIÕES, DEFINIÇÕES E DEBATES: O SER MULHER EM JORNAIS 

FEMININOS DA SEGUNDA METADE DO XIX 

 

Isadora de Melo Costa1 

 

INTRODUÇÃO 

 Por volta da segunda metade do XIX, as mulheres passaram a pertencer de forma mais 

incisiva às novas produções culturais que abarcavam as modificações do século e a própria 

posição da mulher. Aproximaram-se de condições mais propícias à alfabetização, resultado da 

compreensão “civilizacional” da época, que compreendia a instrução como forma de 

propagação da civilização moral e material da sociedade. Apesar de ainda muito escassa e 

contrariada por muitos, em termos populacionais, a alfabetização de um maior percentual de 

mulheres nos possibilita uma nova forma de análise histórica que visa compreender os pontos 

de vistas de gênero e posição que essas mulheres ocupavam e compartilhavam. Especialmente 

em comparação ao que já se havia disseminado acerca delas nesse século tão importante para a 

construção do Brasil como nação e a própria manutenção do Estado português após a 

independência brasileira.  

 É nesse quadro que se inaugura o periódico fluminenseO jornal das Senhoras, 

momento, no Brasil, do estabelecimento de uma identidade nacional que tenta se desvincular 

de seu passado colonial. Era o redimensionamento do elitismo arraigado, deixado pela 

colonização portuguesa, para se procurar novas regras de controle social baseado no ideário de 

progresso, sobretudo francês e inglês. Do outro lado do Atlântico, o periódico A esperança: 

semanário de recreio literário dedicado às damas encontra-se no período conhecido na 

historiografia portuguesa como A Regeneração (1851-1910), momento em que se marcou uma 

ruptura na história de Portugal, seja na economia – já que o mesmo passa a participar da 

economia capitalista moderna nesse momento – seja na política – com o relativo apaziguamento 

dos conflitos das forças de ação e reação em voga. 

                                                 
1 Graduanda pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Vinculada ao projeto “Entre a Política e as 

Belas Letras: as linguagens dos impressos no Brasil, 1ª metade do oitocentos”, financiado pelo CNPQ. Orientanda 

da Professora Dra. Lucia Maria Bastos Pereira das Neves. E-mail: isadoramc95@gmail.com. 

mailto:isadoramc95@gmail.com
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 Assim, embora distintos, esses escritos femininos ou voltados para o feminino que se 

tornaram públicos na segunda metade do XIX quebravam um silêncio de autoria e/ou 

autoridade sobre a produção cultural da época. Além disso, dialogavam com as ideias liberais 

do período a partir de uma ótica de apropriação dessas, que abarcavam as relações de poder 

entre o gênero e seus próprios contextos de criação e circulação dos impressos como todo. 

*** 

A produção cultural masculina oitocentista cerceou um ser feminino virginal, delicado 

e indefeso que, grosso modo, se contrapusera à figura de uma mulher revolucionária, rebelde 

eteimosa. Segundo Norma Telles, no século XIX ocorre a redefinição do papel da mulher, 

apresentando assim, dois opostos: a mulher ajudante do homem, a educadora dos filhos, um ser 

de virtude, o anjo do lar. Ou o oposto, as mulheres fatais e as decaídas. Assim, as mulheres 

envolvidas em ações políticas, em guerras ou em outras questões que fugiam do modelo criado 

do que é ser mulher não eram vistas com bons olhos pela sociedade, sendo, por vezes, 

classificadas e rotuladas de meninas teimosas que querem apenas uma distração ou diversão 

passageira2.  

Nos periódicos O jornal das senhoras e A Esperança além das questões referentes à 

moda, poemas e contos que desbravam o sentimentalismo, a melancolia e o amor idealizado, 

em maior ou menor número, esses jornais apresentam em comum esse momento de debate e 

discussão entre essas definições e redefinições acerca da mulher. Os artigos que apresentam 

essa temática se encontram, por vezes, com o mesmo título, como o artigo “A mulher”, que 

apesar de apresentar o mesmo enunciado e se encontrar presente na primeira e na segunda 

edição desses periódicos, respectivamente, o ser mulher se desdobra de diferentes formas, 

motivados por seus distintos interesses e autores, nos fazendo perceber como esse tema 

mantinha-se nos debates dessa época não somente entre as mulheres, mas na sociedade.  

 No periódico português A esperança (1865) a mulher é definida da seguinte forma pelo 

colaborador H. Moreira: 

Virgem pensativa (...) na sua consciência se refletem as primeiras 

impressões de amor platônico! (...) Parece que uma aureola divina 

lhe ilumina o rosto virginal! Mas não é uma luz divina, é uma luz 

humana, que lhe dá fogo aos olhos e vida ao coração3.  

                                                 
2 TELLES; Norma .Escritoras, escritas, escrituras. In: Mary Del Priore (org.) História das Mulheres no Brasil. 

Ed. 10a.. São Paulo: Contexto, 2015. pp.402-407 
3A ESPERANÇA, Semanário Literário dedicado às Damas. Volume I. Edição 2º. Porto: 1865 pp.24  
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 Partindo de um discurso amoroso, romântico e idealizador, a mulher descrita pelo jornal 

português se torna um ser delicado, iluminado e sonhador. A sacralização dessa idealização 

feminina não se mostra de forma divina, mas humana, o que possibilita a existência do amor e 

do desejo. O autor português ainda define o homem como “(...) o verdadeiro rei da criação e 

nunca um inseto efêmero”, porém, admite que “se Deus (...) tivesse isolado o homem desse ente 

feminino da criação humana, cingir-lhe-ia [cairia sobre o homem] a coroa do martírio”4. Sendo 

assim, por mais que procure e concorde que o homem apresenta uma hierarquia superior à 

mulher, o periódico considera a figura feminina necessária ao homem, sendo essa mulher, 

virginal, pensativa, desejosa do amor e um ente da criação humana, enquanto o homem seria o 

verdadeiro “rei da criação divina5”.  

 O discurso da necessidade de definição da mulher, sua importância, suas ações e 

funções, ao qual cita o colaborador do periódico “A Esperança”, de certa maneira, também 

apresentou, treze anos antes, repercussão e motivações na produção escrita das mulheres 

colaboradoras do periódico “O Jornal das Senhoras”. Porém, de modo contrário e agressivo, 

a autora do artigo também intitulado “A mulher” procura não apenas ser irônica ao desmentir 

ideias como a fragilidade feminina e sua submissão, mas proclama ideias contrárias ao que até 

então se escrevia e falava acerca da mulher e sua posição na sociedade. Segundo a mesma, as 

mulheres são retratadas da seguinte forma entre os diferentes indivíduos sociais: para quem 

apenas ao fim da vida conseguiu uma conquista amorosa, a mulher pode ser classificada como 

“um demônio de saias, uma cobra, um monstro, uma fúria (...) para os que foram trocados por 

outro homem (...) “o símbolo da inconstância (...) traidora falsa6.” 

A autora também considera a definição que se aproxima do jornal português nos 

ratificando a existência da definição da mulher para os apaixonados: “para o rapaz (...) que vai 

fazendo declarações amorosas à direita e à esquerda (...) as mulheres são anjos consolados, 

divindades.”. Porém, para autora, apenas os poetas “loucos e que às vezes dizem coisas boas, 

(...) compreendem que a mulher não veio ao mundo só para servir de – machine à 

propagation7[máquina de propagação8]”. Assim, percebe-se que o Jornal das 

Senhorasapresenta um discurso em defesa da mulher que buscava uma redefinição da figura 

                                                 
4A ESPERANÇA, Semanário Literário dedicado às Damas. Volume I. Edição 2º. Porto: 1865 pp.24 
5A ESPERANÇA, Semanário Literário dedicado às Damas. Volume I. Edição 2º. Porto: 1865 pp.24 
6O JORNAL DAS SENHORAS. Volume I. Edição 1ª. Rio de Janeiro: 1852 pp 5 
7O JORNAL DAS SENHORAS. Volume I. Edição 1ª. Rio de Janeiro: 1852 pp 5 
8 Tradução do autor.  
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feminina e suas funções sociais, ao mesmo tempo em que nos mostra as diferentes visões e 

julgamentos que existiam acerca das mesmas.  

 As definições da mulher proclamadas pelo periódico O Jornal das Senhoras ressaltam 

o que podemos chamar de visões polissêmicas acerca do que é ser mulher e como o que se 

escreviam e falavam sobre as mesmas era percebido e debatido também entre elas. Isso nos faz 

perceber que os discursos são “concordados” ou “descartados” de acordo com os interesses dos 

autores em voga e do contexto histórico pelo qual se escreve. Os jornais refletem uma discussão 

que ainda acontece na própria sociedade. Nada está definido nem na sociedade e, portanto, nem 

nos jornais. Desse modo, esses periódicos nos mostram como a presença feminina de forma 

alguma se mantinha à parte das discussões em torno da definição da mulher e seu papel na 

sociedade. Ao contrário, o assunto mobilizava e apresentava repercussão entre os diferentes 

gêneros e agentes sociais da época. 

*** 

 É interessante notarmos como artigos e livros foram produzidos nessa época a fim de 

contemplar a definição do que é ser mulher. O alcance da valorização da figura feminina e de 

sua função na sociedade foi debatido não apenas nas duas partes do Atlântico que nos 

empenhamos a analisar – Portugal e Brasil – mas em várias partes do mundo, seja como 

disseminação de escritos femininos ou masculinos referentes à temática feminina. Segundo a 

redatora do Jornal das Senhoras, mulheres na frente de Jornais são exemplos abundantes na 

“França, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, e em Portugal mesmo”9.  Essa 

percepção também é ampla se considerarmos os escritos, seja em forma de folhetos para jornais 

ou em livros cujo nome se intitula“A mulher”. Destacamos alguns que nos possibilitam 

perceber como ocorreu a construção do papel feminino nessa segunda metade dos oitocentos, 

bem como a necessidade de enuncia-los. 

 Dentre os ideólogos, nos deparamos em 1859 com LaFemme, do autor de visão 

romântica, Jules Michelet, ao qual o mesmo se dirige aos maridos e noivos recomendando como 

tratar as mulheres, ao mesmo tempo em que as orienta como agir e o que esperar dos homens, 

fixando a ideia de mulher ou esposa dócil, meiga e frágil10. Ao mesmo tempo podemos observar 

a publicação da brasileira considerada preceptora do feminismo no Império Brasileiro, Nísia 

Floresta, em 1857, cuja primeira edição da obra saíra em italiano. Seu texto A mulher apresenta 

                                                 
9O JORNAL DAS SENHORAS. Volume I. Edição 1ª. Rio de Janeiro: 1852 pp 1 
10DUARTE. Constância Lima. Nísia Floresta e a educação feminina no século XIX. In: Yolanda Lobo, Lia Faria 

(orgs.). Vozes femininas do Império e da República. Rio de Janeiro: Quartet: FAPERJ, 2008 pp. 105-141.  
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a questão da amamentação e dos cuidados maternos que as mulheres deveriam ter com seus 

filhos, de modo que fixa não apenas uma função à mulher, como aciona o discurso higienista 

reinante à época, mas um proposito de diminuir a mortalidade infantil e estimular algo 

considerado “natural”, porém que muitas mulheres precisam valorizar mais, que seria o “amor 

materno”11. Nísia Floresta defende o sexo feminino e, para isso, chama atenção para a 

importância da mulher na sociedade, o seu papel e como tal função deve ser instruída devido a 

sua importância “natural”, biológica. 

 Dentre outros muitos, há ainda o escrito “La Femme” do francês L. J. Larcher de 1846. 

Esse livro foi traduzido em 1856 em forma de 16 folhetos com o título A Mulher pela tipografia 

de Paula Brito, segundo um anúncio do Jornal O correio da tarde (1855-1862). Ainda segundo 

o anúncio, a obra trata-se de uma análise da mulher perante a religião, a natureza, a justiça e a 

sociedade, sendo, portanto, “Um rico e prestigioso mosaico de todas as opiniões emitidas sobre 

a mulher desde os séculos mais remotos até os nossos dias”. Era, pois, uma análise que nos 

permite compreender as diversas visões acerca da mulher do que consideravam ser o começo 

dos tempos – a criação do paraíso terrestre – até os tempos modernos dos “grandes salões 

parisienses”. Segundo as considerações do tradutor fluminense, o livro permite sabermos a 

definição do que é ser mulher, que segundo fragmentos da tradução pode ser definida da 

seguinte forma: “’soma do bem e do mal, a mais bela e mais horrível coisa desse mundo, um 

anjo, um demônio, um abismo cujos mistérios ninguém conhece”12. 

 As discussões em torno da definição de um papel e de função feminina tornaram-se 

dominantes nos debates da época, de modo que nos permite perceber que os colaboradores dos 

jornais aqui analisados obtiveram diferentes formas de acesso a essas discussões e escritos sobre 

a temática. Essa amplitude das redes de circulação impressa é consumida de acordo com os 

seus contextos específicos, uma vez que esses periódicos trataram de assuntos que 

consideravam relevantes ao interesse feminino com momentos, locais e visões distintas, sendo 

possível analisar suas semelhanças e diferenças, dentro de um mesmo quadro de referenciais 

mais amplos.  

*** 

 Segundo a crítica da autora do artigo “A Mulher”, presente na primeira edição do Jornal 

das Senhoras, o conhecimento da obra que a mesma ressalta nos capítulos intitulados 

                                                 
11DUARTE. Constância Lima. Nísia Floresta e a educação feminina no século XIX. In: Yolanda Lobo, Lia Faria 

(orgs.). Vozes femininas do Império e da República. Rio de Janeiro: Quartet: FAPERJ, 2008 pp. 105-141 
12O CORREIO DA TARDE. Volume II . Edição136º. Rio de Janeiro: 1855pp 3 . 
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“Definição da mulher” ocorreu enquanto tomava café em terras distantes, quando à mesa ao 

lado comentava-se sobre esse “estudo profundo e particular”. Composto de dois capítulos, o 

último capítulo era, na visão da autora, um artigo, destinado ao homem e no primeiro, o homem 

“tirava dos anjos para dar a mulher”13. A semelhança nas ideias desse determinado artigo ao 

qual a colaboradora do Catete tivera acesso possivelmente em Paris – já que a mesma 

colaboradora em artigos de moda cita suas viagens para essa mesma localidade – mostram-se 

claras quando comparado ao exposto pelo jornal português, seja devido ao discurso masculino 

de que por mais que exista superioridade aos homens, os mesmos não conseguem viver sem as 

mulheres, seja devido aos próprios termos mencionados por ambos os jornais, como é possível 

constatar na citação de trecho desse estudo, pela colaboradora do Jornal das Senhoras. 

Mas de que servem minhas falhas, minhas iras, minhas fúrias? De 

que servem os elogios e homenagens, quando tu mulher com uma 

palavra, com um só olhar dominas o rei da criação que, mau grado 

eu, se prostras aos seus pés! 14 
 

 A semelhança no discurso citado pelo periódico fluminense e a utilização das mesmas 

ideias pelos colaboradores do jornal português sugerem que ambos os jornais, em seus 

contextos históricos e locais distintos partilharam da mesma leitura ou tiveram acesso a ideias 

semelhantes. Porém, as opiniões desses colaboradores mostram-se distintas e com interesses 

que levam os leitores a diferentes definições do que é ser mulher e seu papel na sociedade.  

 De acordo com o periódico português, a mulher era necessária ao homem, fosse devido 

à necessidade de apreciar sua beleza, fosse devido à necessidade de suas paixões e a felicidade 

que a mesma proporciona ao homem, como já visto. Ainda segundo o autor desse mesmo artigo, 

a mulher, “é necessária ao homem tal como o ar a vida” e sendo Deus um rei supremo 

compreendeu esse preceito da natureza muito bem, dando a mulher encantos, graças e 

atrativos”15. Nesse sentido, o ideal de fragilidade, doçura e delicadeza, mais uma vez é 

ratificado quando se trata de definir a mulher, embora a definição da mulher, também, pelo 

jornal português, dividia opiniões entre um ser iluminado e um ser ruim, chegando o nosso 

colaborador a se perguntar: “Mas a mulher, esse oceano de graças em que todo o homem deseja 

mergulhar é o ideal do paraíso personificado?”16, o que prontamente responde:  

                                                 
13O JORNAL DAS SENHORAS. Volume I. Edição 1ª. Rio de Janeiro: 1852 pp. 5. 
14O JORNAL DAS SENHORAS. Volume I. Edição 1ª. Rio de Janeiro: 1852 pp. 5. 
15A ESPERANÇA, Semanário Literário dedicado às Damas. Volume I. Edição 1ª e 2º. Porto: 1865 pp. 24 
16A ESPERANÇA, Semanário Literário dedicado às Damas. Volume I. Edição 1ª e 2º. Porto: 1865 pp. 24 
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Não, infelizmente, não: porque não havendo rosas sem espinhos, 

a mulher também tem os seus. (...) O primeiro homem, no paraíso 

de delicia, mal precisava desprender suas meditações da terra, 

para saborear a felicidade na sua essência e não nos excessos (...) 

E quem o arrancou a esse sublime paraíso? “Foi o espinho da 

primeira rosa.”17 

 

 A mulher, então, aos olhos do jornal português, seria delicada, suave e bela como as 

rosas, porém apresentando espinhos que se apresentaram desde cedo, se referindo 

possivelmente, ao paraíso bíblico do Éden, onde a primeira rosa, ao qual o autor se refere, Eva, 

teria comido o fruto proibido apresentando como castigo a expulsão sua e de seu marido, Adão, 

do paraíso. Por fim, apesar de concordar e admitir o “peso da imprudência” do que acredita ter 

sido a primeira mulher, diz não se importar, pois “é ela que faz a felicidade do homem”, 

mostrando, portanto, mais uma vez, a ideia da utilidade feminina ser decorrente da necessidade 

masculina18. 

 Na redação do periódico O Jornal nas Senhoras, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, 

a ideia central que treze anos depois será debatida em concordância pelo jornal português A 

Esperançaé contradita logo no primeiro número do periódico O Jornal das Senhoras. Além de 

admitir diversas formas de definir a mulher e expor algumas, a colaboradora do Jornal das 

Senhoras, que se considera fora das ordens que silenciava a conduta feminina no contexto 

fluminense, debate e discorda de modo sarcástico acerca da supremacia natural masculina. 

Critica a ideia do homem se considerar “o rei da criação”, afirmando: “Que graça, que modéstia 

chamava o homem – o rei da criação! – bonito rei, cego e surdo (...)”19.  

 A crítica ao homem elucidada pelo jornal fluminense nos revela não somente os 

interesses e discurso que esse periódico apresenta em contrapartida ao Jornal feminino A 

Esperança, mas também nos mostra como essa ideia da supremacia masculina estava difundida 

sobre o argumento de o homem ser “o rei da criação”. Apesar do Jornal das Senhoras, no 

contexto de 1852, se opor a tal realidade, treze anos depois, no Porto, como analisamos, o 

argumento exposto na segunda edição do periódico A Esperança,foi repassado em 

concordância, e, endossado por um viés romântico, mostrando a necessidade da mulher, pois 

ela que “faz a felicidade do homem”20. Tais jornais proporcionam ainda a compreensão da 

amplitude e importância da análise das ideias como forma de entendimento das transformações 

                                                 
17A ESPERANÇA, Semanário Literário dedicado às Damas. Volume I. Edição 1ª e 2º. Porto: 1865 pp. 24 
18A ESPERANÇA, Semanário Literário dedicado às Damas. Volume I. Edição 1ª e 2º. Porto: 1865 pp. 24 
19O JORNAL DAS SENHORAS. Volume I. Edição 1ª. Rio de Janeiro: 1852 pp. 5 
20A ESPERANÇA, Semanário Literário dedicado às Damas. Volume I. Edição 1ª e 2º. Porto: 1865 pp. 24 
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e discursões em voga em um determinado período histórico. Eles definiam ou redefiniam o ser 

mulher de acordo com seus próprios interesses – como gênero, correntes literárias da época, 

contextos sociais e culturais dos respectivos países e localidades – em um período em que a 

temática apresentou grande repercussão e discursão à época. Compreendendo os interesses do 

discurso dos diferentes autores, observamos que além de discordar que o homem seja o rei da 

criação, o discurso do Jornal das Senhoras também questiona o que o jornal português coloca 

como os espinhos da primeira rosa e o resultado da expulsão de Adão e Eva do paraíso, de 

modo que a autora justifica a malícia da mulher como forma de evolução ao quadro eterno de 

uma mesma condição, que seria ficar no paraíso.  

A malicia da mulher é de longa data... data do nosso pai Adão... 

Ele coitadinho era inocente, foi a mulher que o perdeu! (...) Ela 

fez mal, fez muito mal, olhem que senão fosse isso decerto o 

Jornal das Senhoras não vinha ao mundo, porque naturalmente 

Adão e Eva ficarão eternamente no paraíso a olhar um para o 

outro21.  

 

 Segundo Guacira Lopes Louro, no contexto fluminense, a dicotomia feminina em prol 

de dois modelos femininos, de fato, se mostrou um consenso de referenciais para as mulheres, 

cujo teor era essencialmente religioso. A força dessa moral religiosa que se colocava como 

veículo de ensino do que era considerado decente persistirá até as últimas décadas do século 

XIX, “que apontava para as mulheres a dicotomia entre Eva e Maria”. Concordando com 

Guacira Louro, consideramos que a escolha entre esses dois modelos representava, na verdade, 

uma não escolha, uma vez que se esperava que a moral feminina se espelhasse somente pela 

imagem da pureza da Virgem22. Tal prerrogativa pode explicar não somente a presença da 

dicotomia que analisamos nas referências à Eva em ambos os jornais aqui mencionados, mas 

também de que forma dentro do discurso da época prevaleceram as ideias da figura feminina 

delicada, virginal e sonhadora exposta pelo Jornal feminino português, sendo, portanto, o 

periódico feminino O Jornal das Senhoras, de fato, um jornal de defesa e resistência e oposição 

à conduta de moral feminina dominante, nesse contexto de publicação e circulação dos 

impressos.  

 Ainda com relação à questão religiosa, é interessante notar a acusação que a autora 

destina a Jesus, se opondo, talvez a submissão e a mansidão que se coloca de forma valorizada 

no exemplo feminino de Maria o seu legado. 

                                                 
21O JORNAL DAS SENHORAS. Volume I. Edição 1ª. Rio de Janeiro: 1852 pp. 5 
22LOURO. Guacira Lopes. Mulheres na sala de aula. In: Mary Del Priore (org.) História das Mulheres no Brasil. 

Ed. 10a.. São Paulo: Contexto, 2015pp 477. 
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Jesus de Nazaré foi o primeiro que te levantou do teu aproprio! 

Ele o primeiro que revelou sua missão (...). As suas doutrinas 

subvertidas vos deixarão na vossa antiga condição de escrava, e 

quando, depois de vinte séculos (...) fulgente sobre as sociedades 

modernas, ainda vos negam os vossos direitos e retardam a 

realização do vosso provir23. 

 

 Para o Jornal fluminense, ao se opor à versão feminina da conduta de Jesus, Maria, o 

periódico O Jornal das Senhoras nos revela um discurso em defesa da possibilidade da 

existência de escolha feminina, utilizando como analogia a personagem bíblica Eva, ao qual 

apresentou escolhas e autonomia em sua história. . Dessa forma, percebemos uma tentativa do 

jornal fluminense em querer contrapor a ideia de uma única forma de definição de mulher, 

aquela dócil, submissa, frágil, ou, como a autora coloca “escrava”24. Portanto, a autora classifica 

a mulher, assim como o Jornal português A Esperança, como algo indefinível, porém, não por 

ser um ser misterioso ou incompreensível, mas por apresentar:  

(...) alma [e] inteligência (...) [ter] Direito que Deus e a natureza 

lhe concederam (...) suscetível do bom e do mau (...) não é (...) 

um ser a parte da criação, (...) entra na partilha do bem e do mal, 

da inteligência e da estupidez. (...) A alma não tem sexo 25.  

 

 O Jornal das Senhoras almejava e defendia o direito à educação feminina, sendo, 

portanto, coerente sua oposição à sacralização da pureza, mansidão e silenciamento como o 

único modelo de mulher a ser seguido, como, de modo irônico, a colaboradora fluminense 

engrandece a figura de Eva e suas oportunidades de escolhas na história bíblica26.O discurso 

dessa colaboradora do Jornal das Senhoras e tantas outras mulheres que se levantaram em 

defesa dos direitos e da liberdade feminina era, de modo enfático, a defesa do que se chamou a 

educação moral feminina, sua liberdade de voz e de ações na sociedade, como é possível 

perceber nas palavras da colaboradora do Jornal das Senhoras:  

 

Reformai a educação moral, deixem os homens de considera-la 

como sua propriedade. [A mulher seria] ser que pensa, e não coisa 

que se muda de lugar sem ser consultada. (...) a principal 

tendência é a emancipação moral da mulher27.  

 

                                                 
23O JORNAL DAS SENHORAS. Volume I. Edição 1ª. Rio de Janeiro: 1852 pp. 6. 
24O JORNAL DAS SENHORAS. Volume I. Edição 1ª. Rio de Janeiro: 1852 pp. 6. 
25O JORNAL DAS SENHORAS. Volume I. Edição 1ª. Rio de Janeiro: 1852 pp. 6. 
26O JORNAL DAS SENHORAS. Volume I. Edição 1ª. Rio de Janeiro: 1852 pp. 6. 
27O JORNAL DAS SENHORAS. Volume I. Edição 1ª. Rio de Janeiro: 1852 pp. 6. 
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 Dessa maneira, percebemos como essa educação da mulher era um discurso que se 

encaixava à busca de definição de espaço e de um papel feminino de importância para 

sociedade. Para que essas mulheres se integrassem à ilustração moral e material, que essa 

sociedade do XIX tanto almejava e acreditava, a figura feminina precisou ganhar diferentes 

espaços e vozes que definissem seu papel, função e definição, sendo um processo dicotómico, 

estereotipado e incerto, porém necessário e que fez parte da trajetória histórica das 

reinvindicações femininas.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por meio da análise das primeiras edições dos periódicos O Jornal das Senhoras e A 

Esperança, vislumbramos a possibilidade de nos aproximarmos dos temas de interesse 

referentes à definição do ser mulher nessas primeiras décadas da segunda metade do século 

XIX. De fato, a maneira com que foram abordados os temas e seus autores não somente 

proporcionam diferentes visões do que é ser mulher, mas também seus contextos e locais de 

produção. Enquanto o periódico fluminense se preocupava na doutrinação de uma “nova 

mulher”, rompendo com estigmas religiosos e defendendo a possibilidade de voz e função 

feminina que se distanciava da submissão masculina, o periódico portuense, por meio do artigo 

de mesmo título - “A mulher” –não somente reafirma a hierarquia masculina perante a mulher, 

mas também defende uma função para mulher de modo emotivo e romântico, reduzindo-a 

somente como necessária à sociedade por fazer “a felicidade do homem”.  

 Embora verificadas as diferenças desses artigos de jornal, ambos os autores, 

possivelmente, leram ou tiveram acesso a ideias semelhantes do livro “La Femme”28 (1846) de 

L. J. Larcher cuja referência mostra-se clara nas formas que ora rebatem as ideias que 

colocavam Eva como culpada e não consideravam o homem como o rei da criação (conforme 

o Jornal das Senhoras), ora concorda que o homem é o rei da criação e compreendem que todas 

as mulheres são como rosas com espinhos, sendo seus espinhos recorrentes desde a primeira 

rosa, Eva, como nos considera o periódico A Esperança. 

  A semelhança das ideias de ambos os lados do Atlântico, referenciadas em 

concordância ou divergências ao livro “La Femme” nos mostram, portanto, como a definição 

da mulher mostrava-se necessária e na pauta dos debates da época. A circulação das ideias e as 

redes que as mesmas podem tecer nos revelam a amplitude e a importância que a palavra 

                                                 
28LARCHER. L.J. La Femme.1ª Edição. Paris: 1846. 
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impressa representava para esse contexto, ao qual a mulher passa a desfrutar de uma relativa 

maior liberdade de expressão, configurada dentro das heranças de uma cultura outrora colonial 

ou metropolitana vigente nas relações entre Brasil e Portugal, guardando assim, laços de 

continuidades e distinções específicos e marcantes, também, no âmbito do universo feminino e 

que nos permite vislumbrar o que definimos como visões dicotômicas e indefinidas acerca do 

ser mulher, dentro desse contexto efervescente de opiniões, definições e debates a respeito do 

feminino nessa segunda metade do século XIX. 
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NOSSA SENHORA APARECIDA: A RAINHA DO BRASIL – 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA IDENTIDADE 

BRASILEIRA PARA A IGREJA CATÓLICA.  

 

Jessica Maria M. Rabello* 

 

INTRODUÇÃO 

 Este artigo é uma breve reflexão inicial sobre o tema da pesquisa que estou 

desenvolvendo no Mestrado, acerca da coroação de Nossa Senhora da Conceição Aparecida1 

como Rainha do Brasil ser o culminar de um processo de disputas políticas e sociais entre a 

Igreja Católica e o Estado Brasileiro. A necessidade de se legitimar no novo regime político e 

perante a sociedade gerou uma reestruturação da Igreja, liderada pelo bispos, que teve como 

símbolo Nossa Senhora Aparecida, uma figura híbrida, que possui elementos que simbolizam 

diferentes grupos das camadas sociais.  

 Nesse processo de legitimação política, utilizou-se a veneração à Virgem Aparecida 

para afirmar o catolicismo como religião brasileira genuína, transformando um ícone religioso 

regional em um símbolo de devoção nacional. Esse processo têm como principal líder o Cardeal 

Joaquim Arcoverde, arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, partindo da cidade as 

principais motivações para a coroação. 

 Conforme indica o título, buscarei apresentar como ocorreu esse processo de construção 

de uma nova identidade para a Igreja Católica no Brasil, procurando observar as motivações 

que guiaram essa mudança, bem como os conflitos e a utilização de N. S. Aparecida como 

símbolo de unificação entre o clero e aos devotos – e como uma proposta de representação da 

nação – que tem como o principal episódio a coroação da Virgem Aparecida em 8 de Setembro 

de 1904, um dia depois da comemoração da Independência do Brasil. 

                                                 
* Mestranda do Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Sob orientação da Professora 

Doutora Karla Guilherme Carloni. E-mail: jessica_rabello@id.uff.br . 
1 É importante destacar que, para os católicos, Maria recebe diversos nomes de acordo com as suas aparições ou 

devoções populares, mas todas representa a mesma pessoa. 
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 A reflexão a que se propõem esse artigo é realizar uma análise sobre como a devoção à 

Nossa Senhora Aparecida foi moldada no final do século XIX e início do século XX a fim de 

auxiliar na legitimação de uma nova visão sobre a Igreja Católica, buscando afastar-se da 

concepção que era atrasada. A coroação de N. S. simboliza o momento político e social da 

Igreja no Brasil e sua relação com a República e com a sociedade. 

 

 

NOSSA SENHORA APARECIDA:  

O NASCIMENTO DE UMA DEVOÇÃO 

 Vinda do interior de São Paulo. De cor negra. Católica. Manto azul com a bandeira do 

Brasil. Coroada e proclamada Padroeira do Brasil. A imagem de Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida2 é conhecida por todos os brasileiros, a qual muitas vezes é chamada de Mãe dos 

habitantes desta terra de Santa Cruz. A história da aparição da imagem é um transmitida 

oralmente até hoje pelas famílias e faz com que tenhamos lembranças, mesmo que breves desse 

relato. 

 Segundo a tradição devocional, conta que pelo final do mês de outubro de 1717, o Conde 

de Assumar (Pedro de Almeida Portugal), que acabara de ser convidado a exercer o cargo de 

governador da Capitania de São Paulo de das Minas Gerais, viajou em visita à Vila de 

Guaratinguetá3. Durante a estadia do governador na região alguns pescadores teriam sido 

chamados para pescar e levar todos os peixes à Câmara Municipal a fim de que fosse preparado 

um jantar para a recepção. Entre eles, estaria Felipe Pedroso, João Alves e Domingos Garcia. 

Os três teriam lançado insistentemente suas redes no Rio Paraíba, mas não conseguiram pescar 

nada. João Alves ao jogar novamente a sua rede teria sentido um peso ao puxá-la. Ao retirá-la 

da água, os pescadores perceberam um objeto escuro que seria  o corpo de uma imagem de 

Nossa Senhora, porém, sem a cabeça. Eles guardaram a imagem no barco e logo após jogaram 

a rede de novo no rio. Ao puxarem a rede novamente, teriam encontrado a cabeça da imagem. 

                                                 
2 Durante o texto usarei algumas nomenclaturas diferentes para me referir a Nossa Senhora Aparecida, são elas: 

Virgem Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Santa e Maria. 
3 Em 1928, Guaratinguetá perde os territórios de Aparecida do Norte, surgindo um novo município. 
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Então, quando voltaram para a pesca, teriam tido grande sucesso, a ponto de encherem o barco 

e ficarem com medo de afundar.4 

 Após a pesca milagrosa, a imagem encontrada foi identificada como sendo de Nossa 

Senhora da Imaculada Conceição. Um dos pescadores, Felipe Pedroso, foi quem ficou com a 

imagem e construiu um altar e um oratório para ela em sua casa. A família de Pedroso realizou 

diversas reuniões com a comunidade em torno da imagem para rezar. Durante o governo 

paroquial do padre José Alves Vilela, clérigo da Paróquia Santo Antônio de Guaratinguetá5, a 

devoção a Nossa Senhora de Conceição Aparecida foi crescendo por causa da sua proximidade 

com a família dos pescadores e do apego popular à santa. Em 1743, o padre José Vilela pediu 

ao Bispo do Rio de Janeiro6, Dom João Cruz, a oficialização da devoção pela Igreja Católica, 

que é concedido no mesmo ano. O nome “Aparecida” foi acrescentando pela devoção popular 

ao nome da santa por ela ter aparecido no rio.  

 Esta  narrativa está presente em dois documentos oficias da Igreja Católica, o primeiro 

foi escrito trinta e três anos após a aparição, em 1750, pelo padre jesuíta Francisco da Silveira 

que estava em missão pela região; o segundo foi escrito quarenta anos depois, em 1757, pelo 

Pároco de Guaratinguetá Pe. Dr. João Morais e Aguiar no I Livro do Tombo7 da Paróquia de 

Santa Antônio de Guaratinguetá. Ambos comentam sobre a visita do Conde de Assumar e 

relatam a história de aparição da imagem no Rio Paraíba .8 

 Desde 1740, existem registro de romarias para a capela dedica a Aparecida. Ao longo 

do século XIX houve um aumento das romarias, sendo poucas acompanhadas por padres e 

bispos devido a uma regra imposta pelo regime do padroado que impedia a passagem de 

clérigos de um estado para o outro sem autorização imperial. Após a proclamação da república 

e com o fim do padroado, tivemos um aumento considerável das peregrinações acompanhadas 

pelo clero e também divulgadas em jornais e revistas da época.  

                                                 
4 SOUZA, Juliana Beatriz Almeida de. Virgem Mestiça: devoção à Nossa Senhora na colonização do Novo Mundo. 

Tempo – Revista do Departamento de História da UFF, Rio de Janeiro, V. 6, N. 11, 2001, p. 81-81. 
5 Principal paróquia da região naquele período. 
6 Mesmo a região de Guaratinguetá do Norte fazendo parte de São Paulo, o bispo do Rio de Janeiro que era 

responsável pela sua administração. 
7 É um livro ainda usado nas paróquias que tem por finalidade narra os fatos e notícias importantes da paróquia, 

assentar documentos e disposições de autoridades eclesiásticas, noticiar realizações pastorais, visitas pastorais e 

conter históricos de capelas e entidades. 
8 BRUSTOLONI, Júlio J. História de Nossa Senhora da Conceição Aparecida: a Imagem, o Santuário e as 

Romarias. Aparecida. São Paulo: Editora Santuário, 1998, p. 38-41. 
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 No ano de 1894, a Congregação do Santíssimo Redentor – os redentoristas – assumiram 

administração do Santuário, sendo responsáveis por organizara história de Aparecida e pela 

romanização e sacralização do culto a santa. Durante o século XX, temos a grande expansão do 

culto a Nossa Senhora Aparecida, com a construção do santuário novo, separação de datas para 

a peregrinação anual de cada diocese do Brasil, a separação dos municípios de Guaratinguetá e 

Aparecida do Norte (1927) e a assembleia geral dos bispo acontecer em Aparecida. 

 Em minha pesquisa do mestrado tenho como objetivo analisar o processo que levou a 

figura de Nossa Senhora Aparecida a ser declara como Rainha do Brasil em 8 de Setembro de 

1904 e como se deu a invenção de uma nova tradição mariana em torno desse símbolo, tendo 

como recorte espacial e temporal a cidade do Rio de Janeiro, a antiga capital federal e a cidade 

de Guaratinguetá, que naquele período ainda envolvia o município de Aparecida entre os anos 

1903 e 1904.  

 

IGREJA CATÓLICA E O ESTADO: DISPUTAS POLÍTICAS 

“O Padroado era uma carga pesada 

que estava atada à nossa religião, que 

fê-la definhar entre nós não somente 

à míngua de proteção do Estado, 

como à força de perseguição, e 

perseguição terrível, que se 

acobertava com o manto da proteção, 

e que tendo em suas mãos todos os 

domínios, deles se servia somente 

para entorpecer a marcha da 

religião.”9 

 Dom Luís Antônio dos Santos, 

Arcebispo de Salvador e Primaz do 

Brasil, 21 de Janeiro de 1890. 

 

                                                 
9 VIERA, Dilermano Ramos. História do Catolicismo no Brasil (1889-1945): volume II. São Paulo: Editora 

Aparecida. 2016, p. 10. 
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 Desde meados do século XIX, a Igreja Católica estava insatisfeita com o padroado pelas 

diversas limitações que essa regulamentação a impunha. No Brasil, mesmo com a proclamação 

da independência o regime do padroado é mantido até a proclamação da república. Como no 

período monárquico cabia ao rei criar dioceses, decidir sobre a ordenação do clero e a 

investidura dos bispos, nomear os párocos, construir igrejas e capelas e ainda criar e gerir 

associações e irmandades, a atividade pastoral dos bispos era reduzida a realizar missões e 

cuidar da formação e obediência do clero.10 

 A administração da Igreja Católica no Brasil acabou sendo de responsabilidade dos 

leigos por causa do regime do padroado, cabendo às instituições governamentais decidir sobre 

as ordenações, as criações de dioceses e a fundação de seminários. Durante todos o período 

monárquico, a Igreja tinha apenas uma arquidiocese e onze dioceses11. Não houve uma 

expansão dessas regiões administrativas pelos estados e municípios, o que impediu o avanço 

do a todas as partes do país, dificultando também a administração da atuação do clero e dos 

missionários em comunidades mais distantes das capitais. Dessa forma, a grande extensão 

territorial e as poucas dioceses dificultavam o alcance a todas as regiões, assim como a 

unificação do discurso religioso12. Esse número aumentou bastante nos primeiros anos de 

República passando a ter 17 arquidioceses, 50 dioceses e 20 prefeituras apostólicas13. 

 Durante o século XIX, podemos perceber uma aproximação da Igreja Católica no Brasil 

com a Santa Sé. O estreitamento das relações com o papado fez parte de uma tomada de 

consciência do clero brasileiro sobre a universalidade da Igreja e da importância desse vínculo 

para gerar unidade. Segundo João Fagundes Hauck, houve um estimulo do pontífice romano, 

Papa Pio IX, para uma centralização maior dos bispos ao seu redor a fim de fortalecer a Igreja 

e de universalizar as tradições católicas14. 

                                                 
10 HAUCK, João Fagundes. [et. al.]. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo: 

segunda época, século XIX. 4ª ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008, p. 80-81. 
11 Estrutura organizacional da Igreja Católica na qual cada diocese é responsabilidade de um bispo. As dioceses 

tornam-se arquidioceses devido a sua antiguidade. 
12 HAUCK, João Fagundes. [et. al.]. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo: 

segunda época, século XIX. 4ª ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008, p. 80-81. 
13 ALMEIDA, José Maria Gouvêa de. MOURO, Sérgio Lobo de. A Igreja na Primeira República. In: BORIS, 

Fausto. (org.).  “História geral da civilização brasileira. O Brasil Republicano”. 7ª ed. São Paulo: BERTRAND 

BRASIL, 2004, Tomo III, vol. 2, 2004, p. 330. 
14 HAUCK, João Fagundes. [et. al.]. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo: 

segunda época, século XIX. 4ª ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008, p. 182-183. 
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 Para que houvesse uma propagação maior da doutrina católica nos países, a Igreja 

Católica no Brasil e em outros lugares passou por um processo de romanização. Consistindo 

em um intercâmbio de religiosos de congregações para diversas regiões do país, como os 

redentoristas e os lazaristas15, que ficaram responsáveis pela formação dos seminaristas em 

diversas dioceses. Também foram incumbidos de realizar missões para diminuir a religiosidade 

popular que era muitas vezes vista como superstição. Houveram também alguns padres 

enviados para Roma com o objetivo de voltarem romanizados e de serem investidos como 

bispos no Brasil posteriormente16. 

 Segundo Lucia Lippi Oliveira, o atrito entre Igreja e Estado no final do século XIX 

estava ligado com reformas que aconteciam dentro da própria Igreja. O pensamento católico 

ultramontano17, reforçado pelas resoluções do Concílio Vaticano I (1870), divergia do 

liberalismo e do cientificismo presente entre as elites brasileira no final do Império. Ao rejeitar 

os princípios do liberalismo, o compêndio de Syllabus condenava qualquer espaço liberal, como 

também o catolicismo liberal que defendia uma “Igreja livre no Estado livre”. Essa expressão 

doutrinária esteve presente durante todo o papado de Pio IX18. 

A instituição de um novo regime político foi para o episcopado brasileiro uma moeda 

de duas faces: libertando a Igreja do regime do padroado, mas, acabou separando-a do Estado, 

colocando a Igreja Católica a margem dos assuntos políticos. O Papa Leão XIII (1878-1903) 

promoveu uma reconciliação com o mundo moderno e com o governo brasileiro, consagrada 

na promulgação da encíclica Rerum Novarum – que propõem uma aproximação entre fé e razão. 

Durante o seu papado, a Santa Sé reconhece o novo regime político em 189019. 

Além da separação entre Estado e Igreja, alguns pontos decretados na nova Constituição 

brasileira de 1891 não foram bem recebidos pelo episcopado brasileiro, como: a liberdade de 

crença e culto, a precedência do casamento civil em relação ao religioso, o ensino leigo nas 

escolas públicas e a legislação dos bens de mão morta (permissão da alienação de conventos e 

                                                 
15 Congregação fundada por São Vicente de Paulo na França em 1616, seu carisma é desenvolver missões para 

formar, dentro da doutrina católica, leigos, padres e pobres. Informação disponível em: 

http://www.vocacionalpbcm.com.br/quem-somos/ Acesso: 17 de Agosto de 2017. 
16 HAUCK, João Fagundes. [et. al.]. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo: 

segunda época, século XIX. 4ª ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008, p. 83-84. 
17 Doutrina que se apoio na Cúria Romana defendendo a infalibilidade papal em relação a fé e a disciplina. 
18 OLIVEIRA, Lucia Lippi. A questão nacional na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1990, p.159-160. 
19 OLIVEIRA, Lucia Lippi. A questão nacional na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1990, p.163. 
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terras pertencentes a ordens religiosas sem autorização dos bispos), geraram uma reação por 

parte da Igreja Católica20. 

 Com a constituição de 1891, a Igreja perdeu uma série de privilégios garantidos pelo 

regime do padroado mas recuperou sua liberdade de ação dentro do território brasileiro sem a 

interferência do Estado. Com a perda do espaço político, a Igreja Católica buscou reforçar seus 

laços com a sociedade e dentro dela procurou legitimar a sua importância para o país. As cartas 

pastorais, escritas pelos bispos, desse período demonstram um apoio ao novo regime político 

ao mesmo tempo demonstravam uma preocupação com os leigos pedindo que mantivessem a 

sua fidelidade. 

 Buscando manter-se no poder, a Igreja Católica utilizou-se do imaginário social para 

fortalecer sua relação com a população, frente às diversas perdas de espaço na sociedade e na 

política. A devoção a Nossa Senhora Aparecida foi estruturado dentro do discurso oficial da 

Igreja neste momento. Dentre as análises feitas até o momento, acredito que a escolha foi 

baseada no fato de ser um elemento que já permeava a religiosidade popular, existindo 

documentação de peregrinações desde 1740 para Guaratinguetá; pela sua proximidade com a 

padroeira de Portugal (que também foi padroeira do Brasil no período colonial), Nossa Senhora 

da Imaculada Conceição, sendo uma ruptura que representa também uma continuidade; e, na 

tentativa de afastar-se de uma imagem retrograda, apresentam Aparecida como um novo um 

novo símbolo para representar a nova fase da Igreja Católica no Brasil, tentando aproximar-se 

da modernidade. 

 

A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE: 

 COROAÇÃO DE N. S. APARECIDA 

 “(...) o nacionalismo não é somente 

um movimento político e social, mas 

utiliza também uma linguagem e 

símbolos religiosos”.21  

                                                 
20 OLIVEIRA, Lucia Lippi. A questão nacional na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1990, p.24. 
21 HAUCK, João Fagundes. Op. cit. p.78 
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 É no imaginário social que os grupos humanos constituem sua identidade e diretrizes, 

forjam heróis e inimigos e organizam sua história. Sendo um aspecto da vida social e das 

atividades de seus agentes, tendo suas formas de se manifestar, reproduzir e renovar 

dependendo do momento histórico. Por imaginário social, compreendemos a participação da 

atividade imaginativa individual em um fenômeno coletivo. “Todas as épocas têm as suas 

mobilidades específicas de imaginar, reproduzir e renovar o imaginário”22. A imposição de um 

novo regime político caracteriza um desses momentos de renovação do imaginário social, de 

apagamento e/ou de deterioração de símbolos que representem os regimes passados e a sua 

substituição por novos elementos que permeiem o imaginário coletivo. 

 A proclamação da República no Brasil foi fruto de demandas políticas e de influência 

da Igreja Católica que almejava o fim do padroado. O início de um novo regime gerou uma 

intensa disputa de símbolos que tinham o papel de legitimar o novo regime perante a população. 

As ideias de progresso, do liberalismo e do cientificismo fascinavam políticos e intelectuais que 

buscaram através de novos símbolos representar a “verdadeira essência do brasileiro” e os 

heróis da nação.  

 Dentre as disputas pelos símbolos nacionais, a devoção a Nossa Senhora Aparecida 

começou a ser estimulada de diversas formas pelo alto clero brasileiro, no qual podemos 

destacar a figura de Arcebispo do Rio de Janeiro Joaquim Arcoverde. Devoto da Virgem, 

Arcoverde preocupou-se em organizar o culto dentro do projeto de romanização, enviando os 

missionários redentoristas para cuidar do santuário em 1894.  A separação entre Igreja e 

Estado deu aos bispos católicos e a Santa Sé a liberdade que faltava para concluir o processo 

de romanização do clero e da população católica no Brasil. Nossa Senhora Aparecida foi 

utilizada nesse momento como símbolo da unificação do clero e dos católicos em torno da 

Igreja. Entretanto porquê ela sendo que já existiam outras devoções mais conhecidas 

estabelecidas como Nossa Senhora da Penha, por exemplo. A escolha de Aparecida tem haver 

com o momento político e social enfrentado pela Igreja Católica naquele período. 

 Um dos primeiros pontos que podemos destacar é o fato dessa aparição de Maria ser 

“brasileira”, ter acontecido no próprio país, diferente das outras que foram importadas da 

                                                 
22 BACZO, Bronislaw. "Imaginação social". In: Enciclopédia Einaudi. Anthropos-Homem, vol.5. Lisboa: 

Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1985, p. 309. 
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Europa. Muitos intelectuais no final do século XIX e início do XX questionavam a viabilidade 

do país devido as suas características mestiças por causa da influência do darwinismo social e 

procuravam redefinir, a partir de uma imagem republicana, o que era ser brasileiro.  Além disso, 

a imagem de Aparecida era negra, havia sido escurecida pelo tempo que ficou submersa no rio 

Paraíba do Sul, cor que representava grande parte da população brasileira e que estava a margem 

da sociedade. 

 Por ser uma devoção recente, o culto a Aparecida poderia ser organizado e romanizado 

segundo os padrões da Santa Sé. Os redentoristas foram os responsáveis para organizar sua 

história, validar quais milagres dedicados a ela fariam parte de sua narrativa e seria utilizados 

como exemplos para a catequese das gerações futuras. Eles tiveram um papel importante na 

construção da história desse símbolo, pois foram os responsáveis por arquivar toda a 

documentação referente a santa. 

 Outro fator importante é pela imagem de Nossa Senhora Aparecida ser originalmente a 

imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira de Portugal e antiga padroeira 

do Brasil no período colonial. Virgem Aparecida é uma ruptura com a cultura devocional 

europeia ao mesmo tempo que representa uma continuidade desse período, sendo o mesmo 

ícone com uma nova aparência exterior. As principais características que eram exaltadas são 

referentes aos milagres que ela realizava, a ideia de mãe que atende aos aflitos e aos menos 

favorecidos, atende aos pedidos daqueles que se comportam de acordo com a fé católica e 

acolhe a todos indiferente da classe social e da cor da pele. 

 É importante destacar as diferenças existentes entre a vivência do catolicismo pelos 

populares e pelo clero. O processo de romanização tinha como objetivo acabar aos poucos com 

os exageros e deturpações da religiosidade popular. Em relação a N. S. Aparecida, os 

redentoristas escreveram as sua impressões sobre a relação dos devotos com a santa. 

o costume do povo de rezar diante da imagem (de Nossa Senhora 

Aparecida) e beijar as fitas que pendiam do nicho, entretanto, vinha do 

início do culto. Com o tempo, introduziram-se alguns abusos. (...) 

Peregrinos que pernoitavam nos cubículos das naves laterais da igreja, 

quando a sós, retiravam a Imagem de seu nicho e andavam com ela 
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pela igreja cantando e dando de beijar a seus companheiros e 

familiares, muitas vezes com falta de cuidado e respeito. 23 

 

 Ao mesmo tempo em que temos a repressão de algumas manifestações populares de 

religiosidades podemos perceber uma valorização de atitudes autênticas da fé popular que 

passaram a ser vistas como expressão da nacionalidade brasileira. Isso é perceptível através da 

análise dos manuais de devoção24, onde existe a tentativa de organizar a maneira com que as 

pessoas rezam, mostrando como devem se portar na missa ou diante da imagem mas dedicam 

um grande espaço do mesmo as expressão daqueles que tiveram alguma graça alcançada por 

Aparecida, e pedindo que enviem  seus relatos para o santuário.  

 A devoção a Nossa Senhora é uma experiência com diferentes significados para três 

dimensões da sociedade brasileira: populares, elite política e intelectual, e para a Igreja Católica. 

Por meio de Aparecida, os populares e devotos vivenciam a cidadania cultural absorvendo 

algumas práticas apresentadas pela romanização e dialogando com a sua religiosidade própria 

fazendo com que esse símbolo seja resignificado e utilizado como ponte entre as culturas 

africanas e populares. A santa foi absorvida especialmente pelas religiões afro-brasileiras na 

qual representa, no Rio de Janeiro, Mamãe Oxum, a deusa das águas doces e seu dia é 

comemorado no mesmo dia da Imaculada Conceição, 8 de Dezembro25. 

 A elite intelectual e política anseia por um Brasil Moderno neste período e que seria 

oposto a desordem e a falta de civilização que haviam sido a colônia e o império. Nossa Senhora 

Aparecida ofereceu uma imagem de ordem e disciplina, características importante para aqueles 

que queria ter uma graça alcançada da mesma. Somado a isso, promovia uma imagem 

pacificadora e de identificação com as camadas mais baixas da sociedade, valores que eram 

estimados para o novo regime político que estava tentando se legitimar perante a população. 

                                                 
23 BRUSTOLONI, Júlio J. História de Nossa Senhora da Conceição Aparecida: a Imagem, o Santuário e as 

Romarias. Aparecida. São Paulo: Editora Santuário, 1998, p. 94. 
24 É um livro pequeno que cada peregrino possui para participar das celebrações da peregrinação.  
25 FERNANDES, Rubem César. Aparecida: nossa rainha, senhora e mãe, savará!. In: SACHS, Viola…[et al].  

Brasil & EUA: Religião e Identidade Nacional. Tadução dos textos em inglês e francês Sergio Lamarão. – Rio de 

Janeiro: Graal, 1988, p.104. 
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Vários políticos visitam Nossa Senhora Aparecida e inclusive estiveram presente na cerimônia 

de coroação da imagem. 

 Nossa Senhora Aparecida era a possibilidade de um diálogo com a modernidade para a 

Igreja Católica visto que ao mesmo tempo que valorizava a tradição da Santa Sé destacava a 

importância da religiosidade do povo da mesma forma que diversos jornalistas e viajantes que 

passaram pelo santuário comentavam como o botânico francês Saint-Hilaire que ao passar pela 

capela em 1822 escreveu “ a imagem que ali se venera, passa por milagrosa e goza de grande 

reputação, não só na região mas nas partes mais longínquas do Brasil. Aqui vem ter gente, 

dizem, de Minas Gerais e Bahia, a cumpri promessas feitas a Nossa Senhora Aparecida”26. Esse 

ícone possibilitou uma legitimação da Igreja Católica dentre da sociedade, atingindo não apenas 

as camadas populares mas as esferas mais altas também, gerando uma nova identidade para ela 

na república brasileira. 

 A promoção desse símbolo na cidade do Rio de Janeiro ocorreu através de diversos 

periódicos, dentre eles destacamos “O Apostolo”, jornal da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e 

o “Jornal do Brasil”, por ser o que mais publicou sobre Nossa Senhora Aparecida neste período. 

Esses dois periódicos foram muito importantes para a construção simbólica de Aparecida por 

transmitirem mais que informações sobre a santa, comentavam sobre a importância da Igreja 

para a sociedade. 

  O periódico “O Apostolo” foi um instrumento importante utilizado na elaboração dessa 

nova identidade mariana. Por ser o meio de comunicação da Igreja Católica entre o clero e a 

população promoveu a devoção a Nossa Senhora Aparecida através da publicações de notícias 

que explicavam a história da santa, contando milagres e convocando os católicos para as 

peregrinações da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Através desse jornal, a Igreja Católica 

conseguiu se aproximar da sociedade e apresentar suas ideias em relação a República e a Nossa 

Senhora Aparecida. 

 O “Jornal do Brasil” não é um periódico católico mas conservador e que possui diversas 

publicações sobre Aparecida. Algumas das notícias foram publicadas na “secção religiosa”, 

dirigida pelo padre Giacomo Vicenzi que tinha como objetivo fazer “propaganda santa da fé 

                                                 
26 BRUSTOLONI, Júlio J. História de Nossa Senhora da Conceição Aparecida: a Imagem, o Santuário e as 

Romarias. Aparecida. São Paulo: Editora Santuário, 1998, p. 76. 
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catholica”27. O periódico apresentava diversas matérias sobre Aparecida e divulgava 

frequentemente todas as peregrinações organizadas na cidade do Rio de Janeiro. Somado a isso, 

realizou uma cobertura da cerimônia da coroação da imagem, apresentando várias notícias 

sobre o evento na primeira página do jornal. 

 Ambos os jornais auxiliaram, de maneiras distintas e de acordo com seus próprios 

interesses na construção simbólica de Nossa Senhora Aparecida e também da identidade da 

Igreja Católica, dialogando com seus públicos, apresentaram um modelo de pessoa a ser 

seguido pela população e que tornaram um evento simples e religioso como a coração em um 

ato que dominou as notícias no mês de setembro, superando as notícias da comemoração da 

Independência do país. 

 A cerimônia da coroação de Aparecia foi marcada para o dia 08 de setembro, dia em 

que os católicos comemoram a natividade de Maria, com o propósito de coroar a imagem que 

não havia recebido uma coroa, uma prática bem comum nas paróquias e dioceses. O que destaca 

essa coroação de tantas outras é o fato dela ser a primeira e da escolha do dia ser tão próximo 

de uma data importante para o governo. Através de um gesto simples e de uma grande 

movimentação de pessoas para o santuário de N. S. Aparecida a Igreja Católica buscou 

reafirmar sua importância para o Estado mostrando como era capaz de mobilizar a sociedade 

em torno de um novo símbolo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A coroação de N. S. da Conceição Aparecida como Rainha do Brasil é uma data 

importante neste processo por marcar publicamente a primeira mobilização realizada em torno 

desse símbolo e a reunião do alto clero, dos padres e fiéis de diversos grupos sociais em torno 

de um único símbolo. Sendo uma demonstração para o Estado de qual tipo de identidade 

brasileira a Igreja estava a favor. 

 O hibridismo desse símbolo possibilitou a Igreja Católica a alcançar as diversas camadas 

da sociedade de diferentes formas, por meio das noticias, peregrinações, manuais de devoção e 

dos sermões nas paróquias. Por meio da documentação, estou buscando compreender a 

                                                 
27 “Jornal do Brasil”, 28 de Dezembro de 1900, edição 00362, p. 1. Disponível em: Biblioteca Nacional 
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construção de uma nova identidade assumida pela Igreja Católica na 1ª República que utilizou 

Nossa Senhora Aparecida como unificação da mesma pelo país. 

 Através da documentação, estou procurando entender os elementos do presentes no 

imaginário social do período e que giravam em torno dos símbolos nacionais que foram 

escolhidos pelos jornais, cartas pastorais e pelo manual de devoção para se referirem a Nossa 

Senhora Aparecida. Observando a resposta dos devotos através das cartas envidas pelos 

devotos, e que estão presentes no jornal “Santuário D’Apparecida”. em agradecimento pelas 

graças alcanças pela intercessão de Aparecida quais elementos são por eles e se dialogam com 

a proposta da Igreja Católica. 

 Nossa Senhora da Conceição Aparecida mais que uma devoção mariana do catolicismo, 

passa a ser um símbolo que permeia as outras religiões brasileiras, como as de matriz africana, 

e o imaginário ligado a identidade nacional, vindo a ser transformada em Mãe dos brasileiros, 

aquela que intercede por todos da nação brasileira mas que para cada grupo possui um 

significado próprio. 
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“A LIBERTINAGEM NO RIO DE JANEIRO”: UM ESTUDO SOBRE A 

HOMOSSEXUALIDADE NA PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XX 

SEGUNDO O LIVRO “HOMOSSEXUALISMO”, DE JOSÉ RICARDO 

PIRES DE ALMEIDA (RJ, 1906) 

 

João Gomes Junior1 

 

INTRODUÇÃO 

Cada vez mais, nas últimas décadas, aumentam as discussões sobre gêneros e 

sexualidades nos espaços acadêmicos, tornando-se igualmente expressivas na mídia e na 

política. O presente trabalho visa abordar o discurso médico sobre a homossexualidade e a 

prostituição masculina na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 1900 e 1910 com enfoque 

especial no livro Homossexualismo, publicado em 1909, pelo médico José Ricardo Pires de 

Almeida (1843-1913).  

Com o objetivo mais amplo de compreender como os indivíduos homossexuais eram 

representados nos manuais médicos da virada do século e início do novecentos, a partir do 

trabalho de Pires de Almeida buscamos formas de compreender como aqueles indivíduos se 

reconheciam, elaboravam suas redes de solidariedade e sociabilidade e resistiam às 

perseguições e pressões sociais e políticas do período a partir das evidências disponibilizadas 

por esse livro, em contraste com outros trabalhos médicos do século anterior. 

Entendemos que a prática da prostituição para muitos, mais do que uma forma de 

conseguir dinheiro e sobreviver, foi utilizada como uma forma de resistência à sociedade e aos 

conflitos sociais da época. Assim, pretendemos neste trabalho compreender as ideias e 

identidades compartilhadas por aqueles homens através dos alguns textos médicos, assimilando 

as suas práticas como formas de um pensamento social e político específicos contra a 

intolerância dos anos iniciais da República brasileira.  

Ao entendermos que o espaço social é formado por diversos atores e que esses 

encontram-se em disputa permanente, seja de maneira simbólica ou material, visamos debater 

a questão da criminalização e da perseguição: mesmo que as teorias médica e jurídica não 

                                                 
1 Mestrando em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Agência financiadora de bolsa: CAPES. 

E-mail: jaummeireles@hotmail.com. 
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criminalizassem abertamente a homossexualidade no século XX, não podemos deixar dúvidas 

sobre as atitudes da polícia, do judiciário e das próprias famílias desses indivíduos. Ao 

ocuparem um local marginalizado da sociedade, os homossexuais que se prostituíam 

empreenderam entre si relações de poder para afirmar suas posições e legitimar sua existência, 

suas práticas e seu discurso. 

Considerando as suas ações e as suas capacidades de organização e resistência, que 

aqui buscamos identificar de maneira indireta no discurso das teses médicas e do livro de Pires 

de Almeida, percebemos, portanto, que as práticas dos homossexuais que se prostituíam nas 

primeiras décadas do século passado devem ser analisadas dentro das circunstâncias que as 

envolviam. 

 

A REPÚBLICA E NOVAS FORMAS DE PERSEGUIÇÃO 

Com o advento da República em 1889, a sociedade brasileira passou por alterações 

sociais, políticas e jurídicas bastante importantes que não podem ser ignoradas.  Contudo, certas 

práticas permaneceram exatamente iguais, como a prostituição, que existe por aqui desde os 

tempos mais caóticos da Colônia. Com a passagem do século XIX para o século XX esta prática 

tornou-se mais visível e ganhou maior espaço na sociedade. 

Bordéis, cabarés e zonas de meretrício eram cada vez mais comuns no centro da cidade 

do Rio de Janeiro. Essas zonas funcionavam a partir de certos códigos, leis e práticas 

particulares, e todos aqueles que por elas transitavam estabeleceram entre si uma grande rede 

de sociabilidade e de solidariedade. Mas não somente as mulheres se prostituíam; muitos 

homens homossexuais também exerceram esta função e tiveram seus clientes e parceiros. A 

história desses homens, porém, que ficaram conhecidos como “bagaxas” na virada do século, é 

ainda pouco conhecida e representa uma lacuna que precisa ser preenchida dentro da história 

do Brasil contemporâneo. 

O jovem regime acompanhou igualmente um grande aumento demográfico da capital, 

que recebeu um enorme contingente de negros alforriados das zonas rurais e imigrantes, 

principalmente portugueses, em busca de empregos e melhores condições de vida. Se em 1872 

moravam na capital um total de 274.972 pessoas, em 1906 este número saltou para 811.443. 

Outra importante característica da população do Rio de Janeiro daquele período para a qual 

Sidney Chalhoub nos chama atenção, é que havia um enorme desequilíbrio numérico entre os 

sexos. Segundo ele, o censo de 1906 (que não apresenta as distinções de nacionalidade e 

naturalidade dos imigrantes, muito menos discrimina a cor dos habitantes) registra 463.453 
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homens para 347.990 mulheres, o que representava 57% e 43% da população total, 

respectivamente2. Estes números não podem ser ignorados ou tratados com menor importância, 

pois essas alterações demográficas colaboraram para a consolidação do capitalismo no Brasil e 

no Rio de Janeiro. Todo esse contingente populacional, mais favorável aos homens jovens e 

solteiros, e o grande número de mulheres pobres, favorecia o comércio sexual. No que tange 

aos homossexuais, muitos foram rejeitados (alguns até hospitalizados) por suas famílias, e 

assim encontraram apoio entre os seus iguais, aos quais se aproximavam por meio de uma 

identidade em comum, e construíam redes de sociabilidade e solidariedade que colaboraram 

com a formação de uma subcultura homossexual no centro da capital republicana. Muitos destes 

homens vinham de regiões do Nordeste para o Rio de Janeiro, como escreve James Green, ou 

eram negros libertos que tinham nas religiões afro-brasileiras uma maior aceitação de sua 

efeminação, como aponta Peter Fry3. Contudo, conseguir emprego naquele contexto não era 

algo fácil para estes homens, onde muitos trabalhavam como atores, garçons, faxineiros em 

bordéis. Mas a prostituição acabou se consolidando um caminho “mais fácil”. 

Embora no novo governo pós-1889 a homossexualidade em si não fosse mais 

caracterizada como um crime, vemos como outro exemplo dessas mudanças mais importantes 

trazidas pelo novo regime o Código Penal de 1890, que no tocante aos homossexuais criou 

brechas para a sua perseguição e a punição de sua prática. Já no Código Penal Imperial 

promulgado em 1830 fora eliminada toda referência a sodomia, fazendo com que ela deixasse 

de ser criminalizada. Porém, o indivíduo que mantivesse relação sexual ou amorosa com 

pessoas do mesmo sexo ainda não estava isento da repressão e de intervenções.  

A partir da segunda metade do oitocentos, o indivíduo identificado como homossexual 

deixou de ser criminalizado para ser definido nas práticas médicas. A medicina agora 

reivindicava o direito de fala sobre os considerados anormais e passou a tratar como seu objeto 

particular as “sexualidades perversas”. E foram esses médicos, assim como as palavras do 

Código Penal de 1890, que criaram as possibilidades para a perseguição desses homossexuais. 

A sodomia e sua prática já vinham sendo descriminadas no Brasil desde o início do 

século XIX pelos médicos e juristas. Porém, o novo Código republicano era fortemente baseado 

em uma moral burguesa conservadora, que visava a preservação da decência pública, e deste 

                                                 
2 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle 

Époque. 2. ed. São Paulo, Campinas: Editora da Unicamp, 2001. 
3 FRY, Peter. “Filhos de pombagira: relação do candomblé com a homossexualidade é mais livre, mas também 

reflete preconceitos sociais”. In: Revista de História da Biblioteca Nacional: Homossexualidades – da perseguição 

à luta por igualdade. Ano 10. Nº 119. Agosto de 2015. 
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modo, através desse aparato legal, ainda que a homossexualidade não fosse ilegal os governos, 

policiais e tribunais tinham à sua disposição variados mecanismos nos quais se basear para 

controlar esse “comportamento desviante”. Deste Código, assim como faz James Green, 

destacamos quatro artigos através dos quais os homossexuais poderiam ser punidos: o Artigo 

266 enquadrava o que fosse considerado atentado ao pudor, e foi mais aplicado aos casos em 

que homens adultos praticaram relações sexuais com menores de idade; o Artigo 282, que 

tratava do “Atentado Público ao Pudor”, podia ser usado contra adultos que realizassem sexo 

com outros adultos”; o Artigo 379 proibia e perseguia o travestismo; e, por fim, o Artigo 399, 

a quarta maneira de regular a homossexualidade, punia e prendia quem fosse acusado de 

vadiagem. Estes quatro itens davam uma base legal para a perseguição e o controle de qualquer 

manifestação pública que fosse considerada homoerótica ou de prostituição masculina. Como 

o texto era amplo, a polícia e os juízes podiam definir e punir com ampla liberdade.4 

 

DR. PIRES DE ALMEIDA E A LIBERTINAGEM: HOMOSSEXUALIDADE E 

PROSTITUIÇÃO MASCULINA 

José Ricardo Pires de Almeida nasceu em 07 de dezembro de 1843 na cidade do Rio de 

Janeiro, e faleceu em 24 de setembro de 1913, aos setenta anos. Estudou Direito em São Paulo, 

mas formou-se em Medicina em 1871 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Pires de 

Almeida foi médico clínico, jornalista, dramaturgo, arquivista adjunto da Câmara municipal do 

Rio de Janeiro, comissário vacinador, arquivista e bibliotecário adjunto da Inspetoria-Geral de 

Higiene e membro honorário do IHGB. Colaborou com vários jornais, como Província de São 

Paulo, Correio Paulistano, Diário do Rio de Janeiro, Gazeta de Notícias, Jornal do Commércio 

e outros do Rio de Janeiro5. 

Em 1906, Pires de Almeida publicou o livro Homossexualismo (a libertinagem no Rio de 

Janeiro); estudo sobre as perversões e inversões do instinto genital pela editora Laemmert e C. 

Partes do livro haviam sido publicadas anteriormente na revista Brazil-Médico6. A versão 

consultada para este trabalho encontra-se na sessão de Obras Gerais da Biblioteca Nacional, no 

Rio de Janeiro – como as demais fontes. Com forte discurso eugenista, o médico buscou, neste 

                                                 
4 GREEN, James. Além do Carnaval. A homossexualidade masculina no Brasil do século XX. São Paulo: Editora 

Unesp, 2000. 
5 GONDRA, José Gonçalves. “José Ricardo Pires de Almeida”. In: BRITTO, Jader de Medeiros; FÁVERO, Maria 

de Lourdes de Albuquerque (Orgs.). Dicionário dos educadores no Brasil: da Colônia aos dias atuais. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ, 2003. p. 643-647. 
6 PIRES DE ALMEIDA, José Ricardo. Homossexualismo (a libertinagem no Rio de Janeiro); estudo sobre as 

perversões e inversões do instinto genital. Rio de Janeiro: Laemmert e C., 1906. 
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tratado pioneiro e fonte referencial para pesquisas sobre esta temática no Brasil, explicar as 

causas biológicas e sociais para a homossexualidade e maneiras de combatê-la. 

Segundo Luiz Carlos Soares, um ponto importante a ser destacado na passagem do século 

XIX para o século XX foi a mudança nos termos utilizados em referência aos homossexuais. O 

Dr. Ferraz de Macedo, aponta Soares, no ano de 1872 desconhecia os termos “homossexual” e 

“homossexualismo”, 

que foram usados pela primeira vez por um médico húngaro, o 

Dr. Karoly Maria Benkert, em 1869. Em seu trabalho, o médico 

brasileiro usou os termos consagrados do século XIX: “sodomia”, 

“sodomita” (estes dois já empregados desde a época colonial), 

“pederastia” e “pederasta”.7 

 

Para aquele médico do oitocentos, as práticas homossexuais tanto femininas quanto 

masculinas, independentemente de qualquer ato de prostituição, eram, ainda assim, uma espécie 

de “prostituição clandestina”. Soares aponta em sua pesquisa, por sua vez, utilizando o trabalho 

de Ferraz de Macedo como uma de suas fontes, que as relações dos homens com prostitutas, 

por exemplo, eram vistas pelos médicos da época como um “fato natural”, pois possibilitava a 

“realização do instinto sexual masculino” (grifo do autor), e um “fato social”, que estabilizaria 

a sociedade, “permitindo que o homem pudesse descarregar a excitação causada pela 

necessidade imperiosa do prazer venéreo, sem provocar grandes problemas na organização 

social”8; logo, aceitável apesar de deplorável. Mas a prostituição masculina, praticada pelos 

“frescos” (isto é, homossexuais do sexo masculino em termo que se tornou corrente ao longo 

do século XIX), era combatida como um mal muito maior, que precisava ser erradicado para o 

bem da sociedade, pois advinha de uma depravação social oriunda de um desvio da natureza 

humana. 

Já o Dr. José Ricardo Pires de Almeida, em seu livro, utilizou os termos “homossexual” 

e “homossexualidade”, afinal a obra de Benkert já era conhecida no Brasil, além de ter 

empregado diversas vezes os neologismos “uranista” e “uranismo”, criados pelo alemão Dr. 

Karl Heinrich Urichs. A origem destas palavras está no nome da musa Urânia que, segundo o 

mito apresentado por Platão, seria a responsável por inspirar o amor entre pessoas do mesmo 

sexo. Ao longo das páginas de seu livro, com forte teor moralista e objetivos educacionais, Pires 

de Almeida traça o que considera um histórico sobre a androginia, a libertinagem e o uranismo. 

                                                 
7 SOARES, Luiz Carlos. Rameiras, ilhoas, polacas... A prostituição no Rio de Janeiro do século XIX. São Paulo: 

Editora Ática, 1992. p. 69. 
8 SOARES, 1992, pp. 16-17. Grifos do autor. 
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Analisando este livro e de outros médicos, como o de Leonídio Ribeiro, constatamos 

que era uma ideia comum que o corpo homossexual foi, com o passar do tempo, tornando-se 

objeto de novos saberes, e sendo “constituído e institucionalizado na disputa de influência que 

existiu entre o saber médico e o saber jurídico”9. Exemplo de como a homossexualidade foi 

incorporada pelo discurso médico era a utilização do termo “homossexualismo”, onde o sufixo 

“-ismo” denotava uma doença. A homossexualidade era tratada como uma doença, uma 

patologia; e sua prática, visando o lucro pela prostituição ou não, um crime. Assim, vemos no 

início da República a medicina se consolidar como instituição de controle social. E o corpo 

homossexual tornou-se elemento de um jogo político. 

No livro Homossexualismo e endocrinologia10, publicado em 1938 pelo médico 

Leonídio Ribeiro após estudar 195 indivíduos declaradamente homossexuais no Laboratório de 

Antropologia Criminal fundado por ele no Rio de Janeiro em 1932, no Instituto de Identificação, 

defende-se a tese de que a homossexualidade (ou o “homossexualismo”, como no termo na 

época) seria uma alteração biológica oriunda de um distúrbio das glândulas endócrinas. 

Portanto, passível de tratamento e cura, como ele alega na apresentação de exemplos. Ribeiro 

faz ainda uma diferenciação entre os homossexuais da “raça branca” e os homossexuais da 

“raça negra”, e apresenta os “homossexuaes profissionaes”, ou seja, aqueles que se prostituíam 

e tinham características físicas (ele usa o termo “biopatológico”, como alterações no formato 

do pênis, da estrutura anal e dos seios ou quadris) segundo as quais poderiam ser identificados. 

Sobre a fala de Green algumas páginas atrás a respeito do desequilíbrio e das mudanças 

demográficas, há grande aproximação com o que disse o Dr. Pires de Almeida ao tratar da 

“expansão da pederastia no Rio de Janeiro em meados do século passado”. Para ele, a 

importação das primeiras prostitutas portuguesas em 1846, conhecidas como “ilhoas”, foi a 

necessidade de conter o crescimento daquilo que ficou conhecido como “aluvião de uranistas” 

entre os portugueses – majoritariamente os caixeiros do baixo comércio. 

À despeito, porém, do antilusitanismo e da malícia da época, ou do racismo e das 

políticas eugenistas, que atribuíam aos comerciantes portugueses e aos negros forros a 

construção de um mundo de depravação no Rio de Janeiro, temos a confirmação da existência 

da prostituição masculina praticada por homossexuais nos primórdios da República, e vemos 

uma das tentativas de repressão adotadas contra essas práticas – a importação das “ilhoas”. 

                                                 
9 MACHADO, Leonardo Diogo Cardoso Nogueira. Patologização do desejo: o homossexualismo masculino nos 

manuais de medicina legal do Brasil das décadas de 1940 e 1950. Monografia em História. UFPA, Curitiba. 2010. 

p. 5. 
10 RIBEIRO, Leonídio. Homossexualismo e endocrinologia. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1938. 
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Outras formas buscadas para diminuir a prática da homossexualidade e da prostituição 

masculina foram as tentativas de regulamentação da prostituição feminina e a tolerância dos 

policiais visando facilitar as relações “heterosexuaes”.  

Com sua pena moralista e conservadora, e seus interesses voltados para uma disciplina 

social, Pires de Almeida descreve o “homossexualismo” como um mal entre os ciganos e os 

negros, oriunda desde os tempos da escravidão, e fortemente presente nas sociedades 

carnavalescas, nos teatros e “casas de dar fortuna”, ou seja, os terreiros e barracões de 

candomblé. Ao buscar elaborar uma definição explicativa sobre a “pederastia activa e passiva”, 

de modo a tornar fácil a identificação dos indivíduos que praticassem um desses maus, Pires de 

Almeida escreve que a “pederastia activa” era um mal menor e mais fácil de ser combatido, 

apontando inclusive a existência de representantes desta categoria sexual em todas as classes 

sociais, “mesmo naquellas em que a moralidade inherente aos cargos e profissões deveria 

abroquelar os indivíduos e as instituições das mais leves suspeitas”11. Importante ressaltar que 

esta diferenciação entre os homossexuais que assumiam uma atuação sexual ativa daqueles que 

assumiam uma atuação passiva era fundamental naquela época como forma de reforçar e 

perpetuar a lógica machista da sociedade baseada no binarismo macho/fêmea, onde o indivíduo 

feminino (seja a mulher propriamente dita ou o homem gay “passivo e efeminado”) sofria 

maiores sanções. Aqueles que por ventura fossem sexualmente versáteis, isto é, atuavam tanto 

de maneira passiva quanto ativa, também existiam, mas por fugir às categorias classificatórias, 

muitas vezes eram tratados de maneira diferentes, sendo-lhes legados um peso de 

“libertinagem” e devassidão ainda maior. Pires de Almeida aponta que os homossexuais 

passivos poderiam ser reconhecidos pelos seus trejeitos efeminados, as boas roupas (quase 

sempre justas), compostas de lenços coloridos e blusas rendadas, além dos perfumes, da 

maquiagem e da elegância lânguida. 

Sobre os homens que “apreciavam relações sexuais com outros homens”, estes 

ocupavam com obstinação pontos e locais públicos da cidade para encontrar amigos e parceiros, 

os quais, quase sempre, eram levados com eles para casas e quartos de pensões alugados para 

este tipo de comércio, ou praticavam seus atos nesses mesmos logradouros – o que muitas vezes 

os levava a serem enquadrados em um ou mais artigos do Código Penal de 1890. Alguns dos 

locais mais utilizados pelos homossexuais que se prostituíam foram o Largo do Rossio (atual 

Praça Tiradentes), a região da Praça da República (o Campo de Sant’Anna), durante a noite, e 

                                                 
11 PIRES DE ALMEIDA, 1906, p. 77 
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o Passeio Público. Mas eles estavam nas procissões, nas ruas movimentadas, nas portas dos 

teatros, nas escadarias das igrejas, nos porões das casas de banho, nas casas de passe e de 

candomblé, e em muitos outros locais. Eram reconhecidos principalmente pelos seus trejeitos 

e trajes descritos anteriormente. 

O médico José Ricardo Pires de Almeida, tendo como referência os trabalhos dos 

médicos Lassance Cunha e Ferraz de Macedo, do século XIX, reforça estes estereótipos, 

apontando a prática do “mal” da prostituição masculina nas casas de passes e zungús e afirma 

que a prostituição feminina era um mal necessário, pois quando a “prostituição pública” 

diminui, há um aumento da “prostituição clandestina”, como podia ser chamada a prostituição 

praticada pelos homossexuais. Fato curioso são as associações feitas por este médico entre a 

homossexualidade e distúrbios mentais ou o hermafroditismo, e que podem ser analisadas com 

calma ao longo de seu livro – mais especificamente no final. Estas ideias eram comuns nas 

primeiras décadas do século XX, e são representativas do tratamento legado aqueles homens 

entre os anos de 1900 e 1910. 

 

CONCLUSÃO 

A História tem como objeto de estudo as mudanças provocadas pelas ações dos 

indivíduos e grupos sociais no processo social. Entendendo, segundo James Green, os usos e 

significados do termo “puto”, que era empregado para referir-se ao “moço, que se prostitue ao 

vicio dos sodomitas, ou a mollicie, e masturpação”12, como uma versão popular do antigo e 

bíblico “sodomita” para as pessoas que praticavam sexo anal, elaboramos questões sobre estes 

indivíduos para a primeira década do século XX no Rio de Janeiro. Assim, pudemos constatar 

que nossas questões possuem fundamento e validade histórica.  

Com o fim do Império e da classificação criminal dos indivíduos homossexuais, uma 

maior circulação dos homossexuais pela cidade começou a ocorrer e a formação de vínculos 

sócio-culturais entre eles tornou-se mais forte e agregadora. Percebemos que muitos desses 

“putos” originaram-se em famílias pobres e optaram por migrar de suas cidades rurais ou do 

Nordeste e encontraram na prostituição formas de resistência e criação de laços e identidades. 

O homossexual masculino era automaticamente relacionado à prostituição, mais do que as 

mulheres lésbicas, que por reproduzirem socialmente a categorização masculina eram melhor 

“suportadas”. Mas é necessário lembrar que nem todo homem gay do início do século se 

                                                 
12 GREEN. Op. cit. p. 63 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

765 

 

 

prostituiu: muitos deles por sua condição de exclusão buscaram trabalho nos bordéis e cabarés 

das prostitutas, ou até em teatros, bares e casas de espetáculos. Contudo, os que realmente nos 

interessam são aqueles que, acreditamos, tinham plena consciência de seu corpo e da construção 

da prostituição enquanto espaço de luta, sobrevivência e formação de papéis sociais e 

identidades. 

Sabe-se que quanto menor a condição social e econômica de um indivíduo, como era 

a realidade dos negros libertos e dos imigrantes desempregados, mais vulnerável ele se tornava 

aos abusos e pressões da sociedade da época, onde os policiais esforçavam-se em defender as 

ideias de médicos e criminologistas segundo os quais a degeneração, a depravação, a violência, 

o perigo e a desordem não teriam outra origem que não fosse a pobreza ou os “defeitos de raça”. 

Num tempo em que teorias eugenistas estavam tão em voga, os homens das classes mais 

abastadas da sociedade podiam viver sua vida sexual sem incômodos, vistos pela sociedade 

com grande respeito. O mesmo não acontecia com os pobres que perambulavam pelas ruas e 

praças, trabalhando com seu corpo em busca de sobrevivência. 

Portanto, se por um lado estes homens não eram mais criminalizados, por outro eram 

vistos como doentes. Em nosso entendimento, porém, essas personagens não se viam assim. 

Antes disso, formulavam códigos, costumes e leis específicas de seu grupo, resistiam à 

perseguição e à pressão social, formavam laços de solidariedade entre si e entre as mulheres 

que se prostituíam, e viam-se como parte daquela sociedade. Assim como Schettini no que 

tange às mulheres, acreditamos que esses homens viam a sua atividade sexual “não como um 

elemento de um submundo desviante, mas como parte da história social da classe trabalhadora 

do Rio de Janeiro”13, como uma forma de trabalho, de sobrevivência, além de utilizar este meio 

para a elaboração de identidades sexuais no início do século. 

                                                 
13 SCHETTINI, Cristiana. “Que tenhas teu corpo”: uma história social da prostituição no Rio de Janeiro das 

primeiras décadas republicanas. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2006. p. 10. 
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A PROEMINÊNCIA DE MANOEL PINTO DA FONSECA NO 

CONTRABANDO DE ESCRAVOS (1837-1853) 

 

João Marcos Mesquita*  

 

 “Todos os escravos, que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam 

livres”1, com este trecho se inicia o primeiro artigo da lei proibiu o tráfico de escravos para o 

império brasileiro em 1831. Dessa maneira, parecia claro o anseio do Estado brasileiro em 

coibir o comércio de africanos escravizados em seu território, que além de não mais permitir a 

entrada de cativos, também criminalizava qualquer um que estivesse envolvido neste infame 

comércio com punições severas – até mais rígidas dos que as acordadas no Tratado anglo-

brasileiro de 1827.  

Sabemos, hoje, que estas ambições jamais foram alcançadas, levando esta norma a ser 

conhecida como uma “lei para inglês ver”. Contudo, este tema não pode ser abandonado pela 

historiografia, pois longe de ter nascido como “letra morta”, nos primeiros anos de sua vigência 

a sociedade brasileira parecia ter entendido o recado que ela havia deixado.  

Somente com mudanças na conjuntura econômica do império, em meados da década de 

1830, que a lei começou a ser questionada abertamente e teve sua eficácia abalada. Nesse 

momento o tráfico de escravos se rearticulou – agora sob a forma de contrabando, ou seja, como 

uma atividade ilícita, mesmo que vulgar – com o objetivo de abastecer de mão de obra as 

plantações cafeeiras.  Manoel Pinto da Fonseca, nesse sentido, foi um dos agentes de maior 

destaque no mercado ilícito de africanos. 

Dessa maneira, este trabalho pretende discutir a atuação dos agentes do tráfico de 

escravos após 1831, com destaque para Manoel Pinto da Fonseca. Assim, discutirei questões 

relativas ao modus operandi do contrabando, estratégias e relações comerciais estabelecidas 

pelo negociante.  Todavia, antes é necessário fazer alguns apontamentos em relação ao período 

                                                 
*Mestrando em História Social no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (PPGH/UNIRIO), bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Bacharel e Licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: 

joaomarcosmesquita@gmail.com  
1  Lei de 7 de novembro de 1831. IN: Coleção de Leis do Império do Brasil de 1831. Parte I. Rio de Janeiro: 

Typografia Nacional, 1875, p. 182. A lei também se encontra disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37659-7-novembro-1831-564776-publicacaooriginal-

88704-pl.html 
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entre a proibição do tráfico (1831) e a rearticulação deste comércio ilícito, que aqui demarcarei 

como o ano de 1835, como alguns significados da lei de 1831 e sobre a conjuntura econômica. 

 

DA PROIBIÇÃO AO CONTRABANDO  

A Lei de 07 de novembro de 1831, decisivamente, representou a vitória de duas questões 

centrais que estavam no jogo político brasileiro desde meados da década de 1820 e início da 

década de 1830. A primeira é a capacidade que ela teve de manifestar o exercício da soberania 

dos órgãos representativos, acabando com qualquer possibilidade de se entender que no Império 

brasileiro a monarquia constitucional era frágil, como pôde parecer em outros momentos, como 

na assinatura de um tratado internacional que legislaria sobre a nação sem passar pelo 

Legislativo.2  

A outra é que essa deu o tom extraparlamentar do antiescravismo brasileiro3, ou seja, 

fez com que a população brasileira, desde as camadas mais pobres até os negociantes de grosso 

trato acreditassem e aceitassem a abolição do comércio de africanos. Tal fato justifica que no 

período entre 1826 e 1835 as posições em defesa do fim do tráfico de escravos e, até mesmo, 

da própria escravidão, estava em voga nos diversos espaços de discussão política do império 

brasileiro, fossem nos jornais, nas Assembleias ou nas Câmaras. À luz das ideias externas e 

com a conjuntura nacional abalada pelas revoltas escravas, parecia que a “lei para inglês ver” 

realmente seria eficaz.  

 Para além das opiniões antitráfico, foi possível observar uma queda brusca na entrada 

de africanos nos primeiros três anos após a imposição da lei de 1831. Se nos últimos anos da 

década de 1820, a média de cativos desembarcados no Brasil era de 37 mil ao ano4, entre 1831 

e 1834 essa média foi reduzida para 11.500 ao ano.5 Dessa maneira, não podemos duvidar que 

a lei foi de grande relevância para o momento. 

                                                 
2  PARRON, Tâmis. A Política da escravidão no Império Brasileiro, 1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2011, p. 89. 
3  Na primeira metade do século XIX, no Brasil, as posições antiescravistas se confundiam com as convicções 

contrárias ao comércio atlântico de africanos, ou seja, até 1850 ser abolicionista significava ser contra o tráfico e 

não, necessariamente, contra a instituição da escravidão. Cf. MATTOS, Hebe. “Racialização e cidadania no 

Império do Brasil”. In: CARVALHO, José Murilo de; NEVES, Lucia Bastos Pereira das (orgs.). Repensando o 

Brasil do oitocentos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009; PARRON, Op. Cit. Capítulos 1 e 2. 
4  FLORENTINO, Manolo. . Em costas negras: Uma História do tráfico de escravos entre a África e o Rio de 

Janeiro (séculos XVIII e XIX). São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 43-51. 
5 ESTEFANES, Bruno Fabris; PARRON, Tâmis; YOUSSEF, Alain El.  “Vale Expandido : contrabando negreiro, 

consenso e regime representativo no Império do Brasil”. In: MUAZE, Mariana; SALLES, Ricardo. O Vale do 

Paraíba e o Império do Brasil nos quadros da segunda escravidão. Rio de Janeiro: 7Letras, 2015, p. 130 -159. 
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 Entretanto, não podemos esquecer que se, por um lado, a instabilidade vivida no país 

durante a década de 1830 foi incorporada pela opinião pública como argumentos antitráfico, 

por outro, ela fortaleceu os anseios de um grupo que cada vez mais via seus rendimentos 

diminuir e, diferentemente da Corte, a variedade de investimentos era muito menor. Um 

exemplo que pode ser dado nesse sentido é a decadência da produção algodoeira maranhense, 

totalmente dependente do comércio de africanos e sem inovações técnicas, frente à 

concorrência do sul dos Estados Unidos, onde a política de reprodução vegetativa dos escravos 

e as inovações manufatureiras e agrárias garantiam uma produção em maior escala e com menor 

preço, principalmente após a introdução das ferrovias.6 

 A situação não era diferente para os produtores açucareiros da Bahia, que crescera 

largamente nos últimos anos da década de 1810, da lavoura pernambucana, que em razão das 

questões políticas (1817 e 1824) não conseguiu acompanhar os passos baianos, e, ainda, da 

região de Campos do Rio de Janeiro. Após a reestruturação da lavoura açucareira das Antilhas 

e do açúcar cubano, que contava com o desembarque maciço de africanos, a produção brasileira 

não conseguiu acompanhar a dinâmica estabelecida.7 

No início da década de 1830, o café ainda não era o principal produto brasileiro, no 

entanto, já mostrava sinais de seu futuro promissor. Na contramão da produção açucareira e 

algodoeira os polos cafeeiros concorrentes, como o Suriname e a Jamaica, estavam em 

decadência. Aliados a ausência dos produtores tradicionais e a abertura irrestrita dos mercados 

após o fim das guerras napoleônicas, a produção brasileira tomou conta do mercado de café 

francês, inglês e, principalmente, estadunidense, onde o consumo aumentou, de 1821 a 1842, 

em 980%.8 

 Em 1835 já não havia mais dúvidas, o café havia se tornado o principal produto de 

exportação, sobretudo na região da Bacia do Paraíba9, e o porto do Rio de Janeiro se alocou 

como o centro das operações cafeeiras. Desse momento em diante, o desembarque de cativos 

                                                 
6 MARQUESE, Rafael. Feitores do corpo, missionários da mente. Senhores, letrados e o controle de escravos nas 

Américas, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 337. 
7 PARRON, Op. Cit., p. 92. Para melhor compreensão do mercado mundial açucareiro conferir: GALLOWAY, 

Jock. The sugar cane industry: an historical geography from its origins to 1914. Cambridge: Cambridge University 

Press,p.159-169, 1989. 
8  MARQUESE, Rafael e TOMICH, Dale. “O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do 

café no século XIX”. In: GRINBERG, Keila e SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial, Volume II: 1831-

1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009,  p. 341-374. 
9  Entendo como Bacia do Paraíba como Orlando Valverde, no sentido de que o Vale do Paraíba era uma região 

para além de seus limites geográficos, ou seja, também era uma região que se expandia econômica e socialmente. 

Cf. VALVERDE, Orlando. A fazenda escravocrata de café. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, 

v. 29, n. 1, p. 37-81, jan.-mar. 1967. 
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no Império do Brasil voltou a crescer, com o ingresso de aproximadamente 37 mil africanos em 

1835 e no ano seguinte cerca de 50 mil. Assim, o tráfico de escravos, novamente, se articulou 

em escala sistêmica, só que dessa vez sob a forma de contrabando. 

 

 

 

A ATUAÇÃO DE MANOEL PINTO DA FONSECA 

 Um ponto importante para buscar compreender o tráfico após a sua proibição em 1831 é 

identificar quem eram os agentes desse comércio. Manolo Florentino, ao perceber que muitos 

traficantes venderam seus navios logo após a abolição do comércio infame, entendeu que a 

maioria dos traficantes de grosso trato abandonaram seus negócios referentes ao comércio com 

a África e voltaram seus investimentos para outras áreas, como no mercado imobiliário.10 Dessa 

maneira, é possível sustentar a hipótese de que os traficantes que faziam o contrabando 

formavam uma nova camada de empresários que ascenderam com a saída das antigas firmas 

que monopolizavam o comércio em sua época legal. 

 Nesse sentido, é válido ressaltar que a atuação dos negociantes de escravos após 1831 não 

se constituiu como uma continuidade do período do tráfico legal. No entanto, uma estratégia na 

composição das firmas se manteve, elas eram, em sua maioria, empresas familiares. A 

manutenção desta estratégia se dava por questão de segurança, em razão da crescente repressão 

internacional ao tráfico no Atlântico, enquanto no período do comércio legal de cativos esse 

método era utilizado como forma de reforçar o monopólio familiar.11 

 Uma das diferenças entre o tráfico legal e o contrabando se dá pela forma do 

financiamento das viagens. Após 1831, uma das formas mais comuns de se atuar era através 

das joint stocks, que eram um conjunto de pequenas empresas que investiam recursos para a 

expedição negreira. O funcionamento desse esquema de financiamento se dava através da 

aquisição de fazendas a crédito em prazos dilatados com os negociantes estrangeiros, no geral 

ingleses e estadunidenses. Posteriormente reuniam os pequenos investidores para comparem 

também a crédito as mercadorias, no entanto, com prazos mais curtos e com altos juros, além 

desses fazerem o pagamento do frete das mercadorias para a África e dos escravos para o Brasil 

                                                 
10  FLORENTINO, Op. Cit., p. 194-204. 
11  FERREIRA, Roquinaldo. Dos sertões ao Atlântico: Tráfico ilegal de escravos e comércio lícito em Angola, 

1830-1860. Dissertação. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro, 1996, p.156-158. 
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– independente do sucesso ou não da expedição. Dessa maneira, as grandes firmas efetuavam 

as viagens negreiras a partir do lucro obtido em cima dos pequenos comerciantes.12 

 Um dos traficantes de maior importância no período do contrabando foi Manoel Pinto da 

Fonseca. Natural de Portugal, filho de Francisco Pinto de Lemos e Violeta Ribeiro da Fonseca 

e irmão de Joaquim Pinto da Fonseca e Antônio Pinto da Fonseca, seus aliados no comércio 

infame. Sua chegada no império do Brasil foi em 1825, com a razão de “buscar fortuna” – o 

que parece ter sido uma razão comum para a vinda de portugueses para o país.13 Todavia, sua 

notoriedade na alta sociedade imperial somente pode ser vista a partir de sua imersão no 

comércio negreiro, que segundo a base de dados slave voyages é de 1836.14 

 A partir de meados desta década as publicações em jornais que fazem referência ao nome 

de Manoel Pinto da Fonseca se tornam mais frequentes e, assim, pode-se supor o seu 

enriquecimento e sua maior importância na praça comercial do Rio de Janeiro. Corroborando 

com esta ideia, na seção “Annuncios” do Jornal do Commercio, no dia 13 de janeiro de 1835, 

foi publicado que a partir do dia 31 de dezembro do ano anterior a sociedade entre Manoel Pinto 

da Fonseca e Luiz Gomes dos Santos, sob a firma Luiz Gomes dos Santos E Comp., estava 

encerrada, ficando a cargo da firma de Manoel Pinto da Fonseca as dividas ativas e passivas de 

tal sociedade.15 As análises ainda são iniciais, no entanto, suponho que esta cisão entre as firmas 

tenha sido o ponto de partida para o enriquecimento de Fonseca, o que permitiria a aproximação 

de sua companhia ao comércio ilícito de cativos. 

 No período entre 1837 e 1851, Manoel Pinto da Fonseca foi o traficante de escravos que 

mais expedições realizou entre a África e o Brasil, acompanhado de perto pelas que ocorreram 

em nome de José Bernardino de Sá, outro homem de destaque nesse comércio infame.16 

Fonseca, entre os anos de 1838 e 1844, foi responsável por 22% das consignações ou 

propriedades de navios negreiros, sendo o sexto do Rio de Janeiro. Já entre 1844 e 1851 se 

destacou como o primeiro na quantidade de viagens, sendo o agente de 36% de todas as viagens 

                                                 
12 Idem. Para melhor compreender as joint stocks Cf. KARASH, Mary. The Brazilian Slavers and the Illegal Slave 

Trade, 1836-1851. Madison, University of Wisconsin, 1967, p. 28-30; ELTIS, David. Economic Growth and the 

Ending of the Transatlantic Slave Trade.New York, Oxford University Press, 1987, p. 155, 
13  Arquivo Nacional, Movimentação de Portugueses no Brasil, 1808 – 1842. 
14  Cf. www.slavevoyages.org. Acessado em 10/04/2017. 
15 Biblioteca Nacional, Jornal do Commercio. Editorial, 13 de janeiro de 1835, Annuncios, p.4. 
16  CAPELA, José. Dicionário de negreiros em Moçambique (1750-1897). Porto: Centro de Estudos Africanos da 

Universidade do Porto, 2007,  p.13. 
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negreiras em direção ao Atlântico ocidental. Em números totais, foram, ao menos, quarenta e 

três viagens realizadas às ordens do traficante.17 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 - Número de viagens realizadas em nome de Manoel Pinto da Fonseca entre 1836 e 

1855 

 

   Fonte: Dados retirados do site: www.slavevoyagers.org. 

           Acessado em 10/04/2017. 

 

 Um dos indicativos para perceber a grandeza da firma gerida pelo traficante Manoel Pinto 

da Fonseca é a rede de sociabilidade formada com outros negociantes brasileiros e estrangeiros, 

tanto do comércio legal quanto do contrabando, através das joint stocks. Há um caso em que é 

publicada uma petição no Jornal do Commercio, na seção de correspondências, no dia 14 de 

janeiro de 1840, uma petição garantindo a conduta lícita do traficante de escravos.18 O 

interessante dessa publicação é a grande quantidade de assinaturas que o abaixo-assinado 

                                                 
17  MARQUES, Leonardo. The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas, 1776 -1867. 

Connecticut: Yale University Press, 2016, p. 149. 
18 Biblioteca Nacional, Jornal do Commercio. Editorial. 15dejaneiro de 1840,Correspondencias, p.2.   

http://www.slavevoyagers.org/
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obteve, sendo a maioria das assinaturas em nome de outras firmas, brasileiras e estrangeiras, 

que provavelmente tinham relações com a empresa de Fonseca.  

 Dentre as empresas que assinaram tal requerimento deve-se dar destaque às firmas norte-

americanas Maxwell, Wright &Co19 e James Birckhead, pois foram as principais responsáveis 

pelas consignações de navios fretados e vendidos para traficantes nos anos iniciais da década 

de 1840, em especial o Manoel Pinto da Fonseca. Segundo Leonardo Marques: 

By consigning and selling ships to Manoel Pinto da Fonseca and other 

slave traders, Maxwell, Wright & Co. facilitated the transportation of 

goods and slave-trading equipment in outbound trips under the US flag, 

contributing to the success of illegal slave-trading voyages in a context 

of increasing British pressure.20 

 

 Portanto, a relação do negociante de escravos com essas firmas dava a possibilidade aos 

contrabandistas de utilizar a bandeira dos Estados Unidos da América em suas embarcações, o 

que devido ao aumento da repressão era uma estratégia para diminuir as investidas inglesas. 

Contudo, é válido ressaltar que os investimentos dessas firmas estadunidenses no comércio 

ilegal também detinha um lado lícito importante, pois, essas empresas se tornariam as principais 

exportadoras de café brasileiro para os Estados Unidos em meados dos anos de 1840 (Marques, 

2013). Sendo assim, talvez seja possível pensar que os investimentos no tráfico tinham como 

objetivo o comércio legal. 

  Por outro lado, não podemos esquecer que a diversificação nos investimentos é uma 

tendência das empresas do século XIX e, principalmente, para os negociantes de africanos após 

1831. Dessa maneira, creio que seja conveniente recordar da definição de negociante de Théo 

Lobarinhas Piñeiro: 

era o proprietário de capitais que atuava na esfera da circulação, do 

financiamento, investisse no tráfico de escravos e mesmo no 

abastecimento, controlando os setores chaves da economia urbana, e 

que, por sua posição no fornecimento da mão-de-obra, influía 

diretamente na economia escravista colonial (Piñeiro, 2014, p. 28-29).21 

 

 Assim, o comércio lícito, não necessariamente, teria como função encobrir o ilícito e sim 

ampliar a os ganhos dos negociantes e suas firmas. 

                                                 
19 Para uma análise da firma Maxwell Wright &Co. Cf. RIBEIRO, Alan dos Santos. “The Leading Comission-

House of Rio de Janeiro”: A firma Maxwell, Wright & Co. no comércio do império do Brasil (c.1827 – c.1850). 

Niterói: UFF, 2014. (Dissertação de Mestrado em História da UFF). 
20  MARQUES, Op. Cit., p. 154-155. 
21  PIÑEIRO, Théo Lobarinhas. “Os simples comissários” negociantes & política no Império do Brasil. Niterói: 

Editora da UFF, 2014, p. 28-29. 
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 Entretanto, segundo Roquinaldo Ferreira, o investimento em atividades lícitas era um 

relevante método utilizado pelos traficantes e pelos financiadores do comércio de africanos no 

período da ilegalidade, já que para além de ser necessário na aquisição de escravos no 

continente africano e sua alimentação, também servia para encobrir as atividades ilícitas. 

Manoel Pinto da Fonseca, dessa maneira, também de utilizava desse método, investindo em 

diversas fazendas com a intenção de garantir mantimentos, como cereais e aguardente, por 

exemplo, para a execução de suas atividades, o que por sua vez, incluía diretamente os grandes 

proprietários de terras neste comércio atlântico e, ao mesmo tempo, garantia proteção e crédito 

para os negociantes de escravos. 

 No continente africano, Cabinda, Ambriz e a foz do Rio Zaire eram os principais portos 

de atuação dos traficantes de escravos na década de 1830 e 1840. Cabinda era onde, na África, 

Manoel Pinto da Fonseca detinha suas relações comerciais e era tão respeitado quando no Rio 

de Janeiro. Lá era onde detinha um barracão de escravos, que era uma propriedade 

indispensável para o eficaz funcionamento do comércio ilícito, pois dava agilidade ao embarque 

dos cativos. Esse espaço funcionava como um armazém de escravos, enquanto esperavam os 

navios negreiros, e, junto a eles, ficavam as mercadorias estocadas para serem trazidas para o 

Brasil, como forma de minimizar os vestígios do comércio de africanos.22 

 Em 1842, o barracão de Manoel Pinto da Fonseca em Cabinda foi um dois oito a serem 

destruídos por tropas da marinha inglesa. Ao saber da destruição, o comerciante promoveu uma 

ação judicial contra os oficiais responsáveis pelas tropas e, sobretudo, contra lorde Aberdeen, a 

quem atribuía o desmantelamento de sua propriedade. Segundo os advogados de Fonseca, essa 

foi uma represália a uma tentativa frustrada de apreender sua embarcação John Bobb na costa 

da africana, que “navegava com a bandeira dos Estados-Unidos, e a seu bordo nada havia, 

segundo nos informão, que excitasse suspeitas”23. Destarte, como não haviam conseguido 

apreender a embarcação seguiram para a destruição da propriedade de Pinto da Fonseca: 

Serião 4 horas da manhãa quando a feitoria foi sitiada por tropa, 

marinheiros e officiaes pertencentes à fragata ingleza 

Madagascar e do brigue Water Witche, os quaes, de baionetas 

armadas, não deixarão mais entrar nem sahir as pessoas 

empregadas na mesma feitoria, e tendo-a cercado completamente, 

começarão a assalta-la, a roubarem e a senhorearem-se de tudo 

que lhes fazia conta; Isto é, de cerca de 100 escravos, diversos 

fardos, pipas de vinho e de aguardente, o que tudo levárão e 

conduzirão para bordo dos navios de guerra, deixando e 

                                                 
22  FERREIRA, Op. Cit., p. 31-32. 
23  Biblioteca Nacional, Jornal do Commercio. Editorial. 09 de agosto de 1843, Publicações a pedido, p.3. 
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abandonando o resto aos nativos para que o saqueassem; e 

conservando-se passivos espectadores até que a violência e o 

derramamento de sangue dos negros uns com os outros, para se 

senhorearem do espolio, tivessem acalmado. Então completando 

a obra do desenfreamento e da destruição, incendiarão e reduzirão 

a cizas tudo quanto ainda restava.24 

 

 As estratégias utilizadas pelos contrabandistas de escravos com intenção de fugir da 

repressão se multiplicaram e tornam-se cada vez mais dinâmicas ao longo da década de 1840, 

devido à força que a repressão ao infame comércio alcançara. Juntando-se ao Foreign Office e 

outras sociedades antiescravistas, em 1839 a Society for the Extinction of the Slave Trade and 

for the Civilization of Africa e a British  and Foreign Antislavery Society foram fundadas por 

Thomas Follow Buxton e Joseph Sturge,  respectivamente, com objetivo de introduzir o 

cristianismo e o comércio lícito e a segunda para extinguir a escravidão na América.25 

 Nesse sentido, Estados Unidos da América, França, Portugal e Rússia se juntaram à 

Inglaterra no combate ao contrabando de escravos, enviando tropas para a costa ocidental 

africana. A efetividade dessas medidas foi imediata, segundo Tâmis Parron, entre 1831 e 1838 

apenas um tumbeiro brasileiro foi interceptado pelas forças antitráfico, enquanto nos anos entre 

1839 e 1842 foram 150 apreendidos. O aumento das capturas dos negreiros na costa africana 

reverberou no número de escravos trazidos para o Brasil, que de 55 mil escravos desembarcados 

em 1839 diminui para 25 mil em 1842.26 

 Nessa perspectiva, é válido ressaltar que a ampliação da luta antitráfico levou problemas 

a Manoel Pinto da Fonseca, já que um de seus principais consignatários e vendedores de 

embarcações, a Maxwell, Wright & Co., se distanciou do comércio ilícito e em 1844 já não 

detinha nenhuma relação o comércio ilegal, devido ao aumento das tensões com os oficiais 

estadunidenses no Rio de Janeiro.27 

 Contudo, apesar de ter sido uma adversidade, longe de ter afetado negativamente os 

negócios Manoel Pinto da Fonseca. Se agora não tinha firmas americanas ao seu lado, outra 

estratégia foi adotada e que, a princípio, parece ter ampliado a importância de Fonseca no 

comércio. Este novo meio consistia na utilização de pequenos negociantes individuais, no geral 

ex-capitães e marinheiros já conhecedores das transações atlânticas, que se aventuravam no 

                                                 
24 Idem. Em ambos os fragmentos escolhi por manter a grafia original, colocando em itálico as palavras que 

deveriam ser atualizadas. 
25  PARRON, Op. Cit., p. 197. 
26 Ibidem, p. 198. 
27 MARQUES, Op. Cit., 160-168 
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intermédio entre as empresas estadunidenses e os traficantes. Nesse contexto, é válido ressaltar 

que, como a maioria destes pequenos comerciantes era dos EUA, a utilização da bandeira desta 

nação continuou recorrente. 

 Nesse mesmo período, as pressões diplomáticas da Inglaterra, que em vias de finalizar o 

acordo comercial anglo-brasileiro de 1826, colocou como ponto central para o estabelecimento 

de novos tratados o fim do tráfico intercontinental de escravos. Em síntese, a reação brasileira 

se deu em duas frentes, com objetivo claro de defender a soberania do império quanto às 

decisões internas: a Tarifa Alves Branco de 1844 e o fim, unilateral, da convenção anglo-

brasileira do tráfico de escravos.28 

 Em contrapartida, imediatamente a diplomacia inglesa respondeu com a promulgação da 

Bill Aberdeen, que autorizava a marinha inglesa abordar navios brasileiros que fizessem o 

contrabando de escravos, além de conceder aos tribunais do Almirantado britânico julgar os 

responsáveis capturados junto às embarcações. Tal impasse levou ao isolamento diplomático 

do Brasil perante as nações antitráfico, no entanto, as pressões inglesas foram de suma 

importância para manutenção do projeto conservador, que em nome da soberania nacional, 

todos os brasileiros deveriam defender o contrabando. 

 Nesse sentido, é possível perceber que os contrabandistas de escravos se situavam em 

posição de destaque do império. Assim, a influência de Manoel Pinto da Fonseca pode ser 

percebida não só no plano econômico, mas também em âmbito político – provavelmente em 

razão de sua importância dentro do contrabando. Não por acaso Barão de Cairu se referiu ao 

traficante em conversa com um representante inglês, no ano de 1847: 

[...] Quem mais requestado, quem mais festejado nessa cidade do que 

Manuel Pinto? Todo mundo sabe que ele é o grande traficante par 

excellence do Rio. Contudo, tanto ele quanto dezenas de outros 

traficantes menores vão à Corte – sentam-se à mesa dos cidadãos mais 

ricos e respeitáveis – ocupam cadeiras na Câmara como nossos 

representantes e até têm voz no Conselho de Estado [...]. O senhor 

conheceu o meu horror a este maldito tráfico – mas com homens desses, 

que é que eu posso fazer [...]? Por onde devo começar? Com meus 

colegas – é inútil. Com o Conselho, não adianta, não me dariam 

ouvidos. Na Câmara, me chamariam traidor. Na rua, me apedrejariam 

[...].29. 

 

 Talvez por esse motivo que um dos agentes de Fonseca em Cabinda afirmou em conversa 

que Manoel Pinto da Fonseca poderia fazer o que ele desejasse com brasileiros e americanos. 

                                                 
28 PARRON, Op. Cit., p. 219-230. 
29 Citado em correspondência de Hudson e Palmerston, 12 de jan., 1847, apud RODRIGUES, Op. Cit.,p.134. 
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 Outro fato que é oportuno comentar, em relação ao destaque de Manoel Pinto da Fonseca 

na política brasileira, é que o traficante de cativos concorreu em 1848 para Senador do Império 

brasileiro pela Província do Rio Grande. No entanto, dos sete concorrentes, ficou em sexto.30 

 A atuação de Manoel Pinto da Fonseca no Brasil foi até 1853, um pouco após o fim 

definitivo do tráfico de escravos com a lei Eusébio de Queirós. Segundo o Relatório de Joaquim 

de Paula Guedes Alcoforado, Fonseca e seus irmãos Antônio e Joaquim foram acusados de 

executar o tráfico ilegal de escravos e, assim, se tornaram procurados pela Polícia da Corte, 

todavia, Manoel se adiantou às buscas e retornou para Portugal antes mesmo de ser preso.31 

 Por fim, é possível supor que sua posição como um dos principais contrabandistas de 

escravos o fez enriquecer e aumentar o capital de sua firma. Com o término dos negócios 

negreiros para o Brasil e sua expulsão, os cabedais que havia acumulado durante os anos do 

comércio ilegal devem ter sido investidos em outras áreas que o multiplicassem. Assim, outro 

ponto em aberto para a futura pesquisa é buscar saber em quais setores foi aplicada a fortuna 

de Manoel Pinto da Fonseca.

                                                 
30 Biblioteca Nacional,  Jornal do Commercio. Editorial. 13 de janeiro de 1848, Rio de Janeiro, p.2. 
31  Arquivo Nacional, Série Justiça – IJ6-525. 
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OS DIREITOS DAS MULHERES NA REVOLUÇÃO RUSSA 

 

Julia Mayrinck dos Santos* 

 

INTRODUÇÃO 

A visão da mulher nos séculos XIX e XX, era baseado nos costumes patriarcalistas, 

julgando seu comportamento emocional como previsível, destacando sua fragilidade física, 

moral e intelectual, sendo preparadas para o trabalho doméstico e à submissão, e durante muito 

tempo permanecia o pensamento da existência de dois tipos femininos: a “mãe” e a mulher 

histérica e nervosa1. Esse aspectoera observado em documentos oficiais, como a Declaração 

dos Direitos dos Homens e do Cidadão para garantir o direito dos homens; no entanto, como 

um ato de discordância, a francesa Olympe de Gouges, lança o manifesto "Declaração dos 

Direitos da Mulher" e, em consequência, foi decapitada.  

Detectou-se tais ideias, também, no discurso de muitos filósofos reconhecidos, como Jean-

Jacques Rousseau que afirmava o papel da mulher de agradar o homem e ser subjugada por ele, 

pois era mais forte. Entretanto, haviam pensadores que não viam o sexo feminino desta forma, 

como Charles Fourier, considerado um socialista utópico, afirmando que “mudança de uma 

época histórica sempre se deixa determinar em função do progresso das mulheres em relação à 

liberdade, porque é aqui, na relação da mulher com o homem (...) que aparece de maneira mais 

evidente a vitória da natureza humana sobre a brutalidade. O grau de emancipação da mulher é 

a medida natural do grau de emancipação geral”. E, continuou, “ninguém fica mais 

profundamente punido do que o homem quando a mulher é mantida na escravidão”.2 

Assim como Fourier, alguns socialistas utópicos influenciaram o pensamento de Marx e 

Engels acerca das questões sobre a mulher, assumindo o posicionamento e a defesa feminina 

em diversos artigos, dando destaque a elaboração do Manifesto do Partido Comunista (1848) e 

A Ideologia Alemã (1846) – que afirmava a escravidão da mulher e dos filhos perante o homem 

e “para que a emancipação se torne factível é preciso, antes de tudo, que a mulher possa 

                                                 
*Graduanda em Relações Internacionais da UFF. 
1COSTA, Irla Henrique e ANDROSIO, Valéria de Oliveira. As transformações do papel da mulher na 

contemporaneidade. Minas Gerais: Univale, 1979. 
2MARX, K. A Sagrada Família. São Paulo: Moraes, 1987, p.190. 
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participar da produção em larga escala social e que o trabalho doméstico não a ocupe além de 

uma medida insignificante”.3 

É claramente visto que as ideias de Marx e Engels impactaramno pensamento de Lênin, 

perante a revolução, ao levantar a importância da mulher para alcançar a luta da classe 

trabalhadora na União Soviética, admitindo-se que “a operária e a camponesa são oprimidas 

pelo Capital, e mesmo nas repúblicas burguesas mais democráticas, elas não dispõem de 

direitos iguais aos dos homens, já que a lei não lhes concede essa igualdade, e mais – o que é 

essencial – elas vivem na ‘escravidão domestica’, sofrendo a opressão do trabalho mais 

mesquinho, mais sombrio, mais pesado, mais bestializador, o trabalho da cozinha e, em geral, 

do lar individual e familiar”. 

Na Revolução Russa, pode-se observar uma diferença de pensamento mais evoluída, em 

comparação com a visão mundial, com base nas concepções dos socialistas revolucionários 

Marx e Engels, desenvolvendo, com a liderança de Lênin, uma sociedade que debatia sobre 

amor livre, aborto, trabalho infantil, direitos trabalhistas e direitos das mulheres; na tentativa, 

inclusive, da busca pela emancipação feminina e igualdade de gênero. Entretanto, quando foi 

necessário o desenvolvimento da União Soviético, principalmente na instância econômica, para 

sair da crise, tais debates passaram de um caráter individualista, para retornar ao pensamento 

anterior ao da revolução, similar ao do mundo ocidental, trazendo retrocessos nas políticas 

públicas. Compreende-se, assim, o objetivo do artigo, explicitar os avanços das discussões 

acerca da emancipação feminina e dos direitos das mulheres sob o pensamento bolchevique e 

como estes eram importantes para a época, mas, também, avaliar as consequências futuras das 

políticas econômicas adotadas.  

Sob tal enfoque, o artigo traz referências a personalidades importantes para a época, pois se 

tratavam de militantes, muitas com influência política, na causa dos direitos da mulher - como 

Inês Armand, Aleksandra Kollontai, Nadêjda Krúpskaia, Clara Zetkin e Rosa Luxemburgo – 

essenciais, também, atualmente para compor o acervo de artigos e livros clássicos para o 

entendimento da evolução da emancipação feminina, assim como a luta para os direitos das 

mulheres.  

 

O PAPEL DA MULHER NA REVOLUÇÃO RUSSA 

                                                 
3ENGELS, F. A Origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1974, p.182. 
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A Rússia, da segunda metade do século XIX, tinha uma economia atrasada, com uma 

estrutura social primitiva e baixo nível cultural, contava com 80% de sua população 

camponesae tinham, recentemente, abolido a servidão.A situação das mulheres era de 

submissão dentro das famílias, sem perspectiva de novas funções ou mudança de vida. No final 

deste século, sofreu pequenos avanços industriais, aumentando 5,0% ao ano até o início do 

próximo século, porém com presença estrangeira.Com isso, houve um deslocamento dos 

camponeses para as áreas urbanas, em busca de melhores condições de trabalho e de vida; mas 

o que resultou foi a carga excessiva de trabalho, baixos salários, a fome e a marginalização.  

Com derrota russa na guerra russo-japonesa (1904-1905), a crise econômica atingiu o país, 

fazendo aumentar o nível de descontentamento com o czar Nicolau II. Além disso, pela 

necessidade de remanejar os homens para os combates que ocorriam nesse período, as mulheres 

tomavam seus locais nas indústrias, mas eram consideradas mão-de-obra barata, não tinham 

direitos trabalhistas, permaneciam nas tarefas domésticas e sofriam preconceito e violência. 

Nessa mesma época, constatava-se que 88% das mulheres eram analfabetas e que para este 

quadro se reverter, levaria em torno de 50 anos; não havia o direito ao voto, o matrimônio era 

apenas religioso e o divórcio, praticamente, impossível.4 

Enquanto isso, em 1907, no Congresso Internacional Socialista, Clara Zetkin, primeira 

grande líder feminina do movimento socialista alemão, apresentou uma proposta de resolução 

que afirmava: “Os partidos socialistas de todos os países têm o dever de lutar energicamente 

pela conquista do sufrágio universal feminino (...) direito que deve ser reivindicado 

vigorosamente em todos os lugares de agitação e no parlamento”.5 Ela, também, defendeu que 

o direito ao voto às mulheres deveria ser essencial para obter o objetivo final almejado por 

Lênin. Na segunda conferência, em 1910, em Copenhagen, Zetkin apoiara a realização do dia 

internacional das mulheres.  

A partir disso, a conscientização entre as mulheres de que sofriam violação de vários 

direitos aumentou, e em 1914, as militantes socialistas russas editaram uma revista chamada 

“Trabalhadoras” e faziam parte de seu conselho editorial Inês Armand, Aleksandra Kollontai e 

Nadêjda Krúpskaia, companheira de Lênin, o objetivo era educar as trabalhadoras.  

Em 1916, as operárias se concentravam no setor têxtil e eram as mais exploradas, ganhando 

um salário menor que a metade dos homens do setor metalúrgico. No dia 23 de fevereiro de 

                                                 
4SERÉBRENNIKOV, T. A Mulher na União Soviética. Moscou, Rússia: Edições em Línguas Estrangeiras, 

1943.Apud BARQUERO, Jessica. A participação política das mulheres na Rússia soviética. Tradução: Mandi 

Coelho.LIT-QI.07 de março de 2017. 
5ZETKIN, Clara. La cuestión femenina y la lucha contra el reformismo. Barcelona: Anagrama, 1976, p.113. 
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1917 (8 de março no calendário internacional), ocorreu o estopim da Revolução, deflagrado por 

uma mobilização grevista de mulheres operárias que gritavam se opondo ao czar e contra a 

participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Obteve-se apoio dos soldadose de outros 

operários, tornando a greve com proporções maiores, ocasionando na deposição do tzarismo.  

Alexandra Kollontai, revolucionária comunista russa¹, fez a seguinte observação ao ato: “O 

dia Internacional das Mulheres de 1917 tornou-se memorável na história. Nesse dia as mulheres 

russas ergueram a tocha da revolução proletária e incendiaram todo o mundo. A revolução de 

fevereiro se iniciou a partir desse dia”. Nesse mesmo dia, Lênin escreveu um artigo, no Pravda, 

que dizia:  

A metade feminina da raça humana é duplamente oprimida 

pelo capitalismo. A operária e a camponesa são oprimidas pelo 

capital, mas primeiro, e acima de tudo, inclusive na mais 

democrática república burguesa, permanecem, primeiramente, 

privadas de alguns direitos porque as leis não lhes concedem 

igualdade com os homens; e, em segundo lugar – e este é o 

aspecto mais importante – permanecem ‘escravas do trabalho 

doméstico’. Continuam sendo ‘escravas domésticas’ porque estão 

sobrecarregadas com a monotonia do mais mesquinho, duro e 

degradante trabalho na cozinha e nas tarefas domésticas 

familiares”. Continua ele: “aqui, na Rússia Soviética, não sobrou 

nenhum rastro de desigualdade entre os homens e mulheres 

perante a lei.6 

 

Em outubro de 1917, com a tomada de poder pelos bolcheviques, com o governo de Lênin, 

surgiu uma nova legislação, na qual, estabeleceu-se uma jornada de trabalho de 8 horas diárias 

às mulheres, proibiram o trabalho noturno e em minas e uma licença maternidade remunerada 

posterior e anterior ao parto. Na continuação dos direitos trabalhistas, a Rússia foi a primeira 

nação que decretou o salário igualitário entre homens e mulheres para as mesmas funções.Além 

disso, tinham um programa para ‘emancipação’ da mulher, podendo ser estabelecido em dois 

eixos: o primeiro eixo inclui alguns dos direitos já citados, tendo mais direitos iguais sobre os 

filhos, reconhecimento dos filhos ilegítimos, direito à educação e à formação profissional, 

acesso a todos os postos de trabalho sem discriminação; como segundo eixo, temos: construção 

de restaurantespúblicos e de boa qualidade, lavanderias públicas, escolas de tempointegral, 

hospitais, creches e postos de saúde em todos os bairros.7 

                                                 
6LÊNIN, V. I. Pravda. Belgrado, 08 de março de 1921. 
7GOLDMAN, Wendy. Mulher, Estado e Revolução: política familiar e vida social soviéticas, 1917-1936. – 1. Ed. 

– São Paulo: Boitempo: Iskra Edições, 2014. 
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Outro avanço do novo governo russo, foi a indicação da líder socialista e feminista 

Alexandra Kollontai para o cargo de Comissária do Povo de Assistência Pública; neste cargo, 

participou ativamente para a elaboração de novas leis sobre os direitos das mulheres, entre eles, 

a legalização do aborto, justificado pela pobreza em que muitas famílias se encontravam neste 

período. Em contrapartida, a burguesia e a direita socialista não estavam dispostas a aceitar 

alguém como Kollontai num Ministério até então sob controle do clero e dos filantropos 

burgueses, sendo saudada por uma greve geral dos funcionários no dia de sua nomeação.  

A primeira Constituição Soviética, de 10 de julho de 1918, estabeleceu que as mulheres 

detinham de: 

Direitos iguais aos homens em todos os terrenos da vida 

econômica, pública, cultural, social e política”; além de incluir os 

direitos políticos das mulheres, ao citar “o direito de eleger e de 

ser eleito nosConselhos (Sovietes)é exercido, independentemente 

de convicção religiosa, nacionalidade, domicílio etc., pelos 

seguintes cidadãos de ambos os sexos daRepública Socialista 

Federativa Soviética que houverem completado 18 anos, no dia 

da eleição.8 

 

O Código Penal, por sua vez, determinou punições para os que buscassem impedir que isto 

se realizasse.Em relação às crianças, o Código de 1918, proibia a adoção de crianças para 

impedir a exploração das famílias com o trabalho infantil. 

Ao fim da Primeira Guerra Mundial, os homens designados para o combate, retornaram, e 

em 1921, iniciaram os deslocamentos destes para as indústrias, desempregando milhares de 

mulheres. Para tentar frear tal impacto, em 1924, o governo soviético, numa nova legislação, 

proibiu a demissão de mães solteiras ou separadas, foram criados novos incentivos para a 

contratação e foram integradas nos cursos técnico e superiores para qualificação. 

A criação da Nova Economia Política significava voltar minimamente ao capitalismo, pois 

estimulava pequenas empresas, a reativação do comércio privado e de concessão de capital ao 

estrangeiro; na agricultura, os camponeses, depois de entregar parte de sua produção ao Estado, 

seria permitido a comercialização do restante num “mercado capitalista” e obter lucro. A NEP 

é um retrocesso, dizia Lenin, um retorno ao capitalismo na medida em que o lucro, o livre 

intercâmbio de mercadorias, o proveito pessoal, os interesses individuais passam a ser 

permitidos, e mesmo estimulados. 

                                                 
8 Constituição da República Socialista Federativa Soviética Russa: Constituição da Revolução Proletária de 

Outubro de 1917: Constituição de Lenin, Sverdlov e Trotsky. 10 de julho de 1918. 
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Por fim, a jornalista comunista Anna Louise Strong, explicitou um caso de violência contra 

a mulher e as consequências com a transição para o governo de Lênin: 

Uma outra mulher havia recusado as atenções de um proprietário 

de terras e casara-se com um camponês comunista. Em 

consequência, um grupo de dezoito homens, incitados pelo 

proprietário, a violou no oitavo mês de gravidez e lançou seu corpo 

em um rio”. Mas, “ao tomar conhecimento deste fato, o Poder 

Soviético usou várias armas para libertar as mulheres, como a 

educação, a propaganda e a lei em todas as partes. Grandes 

julgamentos públicos condenaram duramente os maridos que 

assassinaram suas esposas. Com a pressão das novas exigências, 

juízes confirmaram a pena de morte para os praticantes do que o 

velho costume não considerava como crime.9 

 

 

DIREITOS GARANTIDOS ATÉ QUANDO? 

É indiscutível os avanços nas políticas públicas do governo soviético, o aumento dos 

debates sociais, a união do povo contra um governo injusto e as inúmeras declarações para a 

proteção das mulheres, tornando, assim, um contexto ideal para uma revolução. Entretanto, 

como a crise da União Soviética agravava com falta de abastecimento e isolamento externo 

político e econômico pela Europa, só a mudança social não seria o suficiente, então foram 

adotadas medidas (a favor do capitalismo) para melhorar a economia e obter algum 

desenvolvimento, por isso, foi criada a Nova Economia Política, trazendo retrocessos em 

muitos avanços sociais que foram conquistados até a década de 20, além de mostrar que as 

mesmas políticas não eram o suficiente para diminuir a miséria do país.  

A historiadora Wendy Goldman, em seu livro Mulher, Estado e revolução, um clássico para 

os estudos sobre a mulher, explora em como o experimentodo amor livre e a emancipação da 

mulher falhou, assim como a tentativa de extinguir a família do quadro social. Com a criação 

da NEP, as condições de trabalho ficaram cada vez mais precárias, as mulheres que, ou estavam 

desempregadas (mesmo tendo a política de não demissão exposta anteriormente), tinham 

perdido o direito de não trabalhar no turno da noite ou de não realizar horas a mais de trabalho. 

Isso mostra como a organização dessas sociedades está submetida a construções sociais nas 

quais a organização do trabalho tanto nas unidades familiares como fora delas têm concentrado 

as mulheres trabalhadoras nas atividades mais precárias, desprotegidas e mal pagas. 10 

                                                 
9 STRONG, Anna Louise. As mulheres na época de Stálin. A nova democracia. Março de 2003. Ano I, n°7. 

10 KERGOAT, D. La Division du travail entre les sexes. In: KERGOAT, J. et al. (dir.). Le monde du travail. Paris: 

La Decouverte, 1998. p.319-327. 
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Nesse processo, com as cooperativas e os indivíduos dando incentivos às indústrias 

nacionalizadas e deixando de contribuir para os gastos públicos, os refeitórios, creches e outros 

serviços sociais passaram a ser pagos, prejudicando inúmeras mulheres que dependiam desses 

recursos. Para Goldman, esses retrocessos somados ao desemprego elevado das mulheres, 

levariam ao aumento da prostituição e à emergência do fenômeno de besprizorniki feminino, 

embora um pouco diferente do infantil.11 

Sabe-se, também, que a socialização da criação das crianças, contribuiria para a liberdade 

da mulher, e com a proibição da adoção, fazia com que muitas não sofressem com trabalho 

escravo. Entretanto, no início da revolução já haviam um grande número de besprizorniki 

(crianças sem lar), quando as condições pioraram, tais problemas se relacionavam com a 

mendicância, crime juvenil, epidemias e a prostituição; em consequência, muitas foram 

deslocadas para famílias e a adoção passou a ser regulada.  

Outro fator que incentivava o abandono infantil, era a representação do casamento, pois 

muitas mulheres dependiam por segurança e sobrevivência e ao permitir o divórcio e as uniões 

não matrimoniais, aumentavam o número de pedidos de pensão nos tribunais, tornando o 

processo lento. E, adjunto do alto índice de desemprego, baixo salário e ausência das creches, 

firmavam a dependência da mulher em relação a família. As que não mantinham esse laço 

familiar, por estarem em limitadas condições, optavam por deixar suas crianças em lares ou 

pelo aborto.  

A questão do aborto, foi considerado um grande avanço no pensamento revolucionário, mas 

sua principal causa não era baseada em princípios individuais e, sim, nas noções patriarcais de 

maternidade, ou seja, caso tivessem as condições básicas, não haveria necessidade de 

interromper a gravidez. Em contrapartida, quando a quantidade de abortos superou o de 

natalidade e nascimentos, preocupando o Estado e fazendo com que lançassem leis para 

incentivar a maternidade mediante subsídio, bônus e licenças longas; além disso, iniciaram os 

problemas com o divórcio, a pensão alimentícia e a instabilidade familiar. Assim, concluindo 

com um dos principais retrocessos, o que Wendy Goldman chama de “ressurreição da 

família”.12 

 

CONCLUSÃO 

                                                 
11GOLDMAN, Wendy. Mulher, Estado e Revolução: política familiar e vida social soviéticas, 1917-1936. – 1. Ed. 

– São Paulo: Boitempo: Iskra Edições, 2014, p.157-158, 162 e 170-172. 
12GOLDMAN, Wendy. Mulher, Estado e Revolução: política familiar e vida social soviéticas, 1917-1936. – 1. Ed. 

– São Paulo: Boitempo: Iskra Edições, 2014, p.303-344. 
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Pelo exposto, vimos que para alcançar a Revolução Russa, a evolução dos pensamentos 

bolcheviques foi essencial no que tange a tentativa de igualdade da nação soviética ou, pelo 

menos, a consciência social e, independente dos problemas internos e externos, as políticas 

necessárias para obter êxito na revolução foram implementadas, tendo, por um breve momento, 

direitos para as mulheres, tanto trabalhistas, quanto na transferência doméstica para a instância 

pública e dentre outras medidas. 

Contudo, um aspecto que chama a atenção, foi a mudança na construção social original, 

mas sem a aplicação de mudanças econômicas no início, sendo assim, prejudicados pelo 

isolamento político e econômico, não foi previsto que as consequências para a adoção de um 

novo meio de sair da crise, seriam tão graves e dificultaria a concretização dos direitos 

concedidos às mulheres na época, além de impedir sua emancipação.  

Ademais, nem tudo caracterizou um retrocesso, em 1926, foi promulgado um novo Código 

da Família que permitia direitos e deveres matrimoniais a um casamento civil sem ter a 

preocupação de tê-lo registrado ou não, e isto protegia tanto as mulheres quanto as crianças 

independentes dos casamentos terem sido registrados ou não. Na época, tornou-se a mais 

avançada das legislações, pois acabava com a predominância masculina no casamento. Já na 

década de 30, com a autoridade de Stalin, ocorreu um freio no debate sobre o problema da 

emancipação da mulher e predominava-se uma visão economicista, a homossexualidade foi 

criminalizada, havia forte repressão às mulheres que ainda realizavam o aborto e o divórcio 

passou a ser pago. 

Atualmente, a mulher na sociedade russa ainda sofre os estereótipos de gênero patriarcais e 

com a desigualdade salarial, sua ascensão para cargos de alto poder político é questionada, mas 

detém de direitos civis igualitários, o aborto é legalizado e, recentemente, está sendo 

implementado um plano nacional para garantir a participação da mulher na economia russa, 

aumentando sua representatividade. 
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AS CRÔNICAS DE JOSÉ SARAMAGO: UMA CRÍTICA AO ESTADO 

NOVO PORTUGUÊS, EM SEUS ANOS FINAIS 

 

Juliana Moura Martins da Fonseca* 

 

 O objetivo do artigo é indicar o entrelaçamento entre literatura e política empreendido 

pelo escritor português José Saramago nas crônicas políticas reunidas na obra As opiniões que 

o dl teve, nos anos finais do Estado Novo, já sob o comando de Marcello Caetano. 

 É a partir dessa perspectiva que se pretende entender as crônicas de José Saramago 

escritas no período em que era editor do Diário de notícias, nos anos finais do Estado Novo, já 

sob o comando de Marcello Caetano. No livro, publicado em 1974, encontramos 87 crônicas 

que foram organizadas cronologicamente.  

 As crônicas selecionadas constituem um retrato mordaz do social e político de meados 

da década de 1970 de Portugal. Selecionamos três crônicas (O eufemismo como política, Enfim, 

esclarecidos e O outro pão para a boca) que falam sobre a limitação dos direitos políticos dos 

cidadãos, o discurso diferente da realidade que o governo tenta forjar e sobre a importância da 

democracia.  

 

TRAJETÓRIA INTELECTUAL DE JOSÉ SARAMAGO:  

DA DITADURA SALAZARISTA À REDEMOCRATIZAÇÃO 

 José Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922 na aldeia de Azinhaga, na província 

de Ribatejo. Foi o segundo filho do jornaleiro José de Souza e da dona de casa Maria da Piedade. 

Seus pais migraram, em 1924, para Lisboa. No mesmo ano, o  irmão mais velho de Saramago 

morre,  devido a uma broncopneumonia1.    

 Durante o período em que viveu com os pais  (até os 21 anos de idade), Saramago passou 

por dez casas diferentes. Apesar de ter vivido na capital passava longas jornadas na aldeia natal 

na casa da avó Josefa e do avô Jerônimo. Temporadas estas que foram marcantes em sua vida, 

como declarou em seu discurso de recebimento do prêmio Nobel: 

                                                 
*Mestranda em História pelo PPGH-UFF 

1Para o perfil biográfico essa trabalho foi consultado a biografia de José Saramago realizada por João Lopes. Cf. 

LOPES, João. Saramago – Biografia. São Paulo: Leya, 2010 
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O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler 

nem escrever. Às quatro da madrugada, quando a promessa de um novo 

dia ainda vinha em terras de França, levantava-se da enxerga e saía para 

o campo, levando ao pasto a meia dúzia de porcas de cuja fertilidade 

se alimentavam ele e a mulher. Viviam desta escassez os meus avós 

maternos, da pequena criação de porcos que, depois do desmame, eram 

vendidos aos vizinhos da aldeia. Azinhaga de seu nome, na província 

do Ribatejo. Chamavam-se Jerónimo Melrinho e Josefa Caixinha esses 

avós, e eram analfabetos um e outro. No Inverno, quando o frio da noite 

apertava ao ponto de a água dos cântaros gelar dentro da casa, iam 

buscar às pocilgas os bácoros mais débeis e levavam-nos para a sua 

cama. Debaixo das mantas grosseiras, o calor dos humanos livrava os 

animaizinhos do enregelamento e salvava-os de uma morte certa2. 

 

 Apesar de das dificuldades econômicas da família fez o ensino primário. Porém, não 

pode concluir os estudos secundários. Saramago desenvolveu-se autodidaticamente 

frequentando bibliotecas, hábito que iniciou quando tinha dezesseis anos. Teve diversos 

empregos como serralheiro, mecênico e funcionário público. A partir da segunda metade da 

década de 1950, Saramago passa a frequentar as reuniões da revista Seara Nova, colaborando 

como crítico literário e que se configurava como um núcleo antifascista.  

 Saramago tornara-se bastante presente na imprensa portuguesa a partir do final dos anos 

de 1960 e nos anos de 1970. Período que pode ser caracterizado como fase final de um processo 

social, econômico e político de esgotamento da ditadura salazarista e de transição para a 

democracia. Nos seis anos de governo de Marcello Caetano (1968-74), após a doença e a 

posterior morte de Salazar, o Estado Novo enfrentou uma grande crise, não conseguindo resistir 

à insurreição militar de 1974 – a Revolução dos Cravos. Para o historiador português Manuel 

Loff3 a democracia instaurada na face inicial da revolução seria bastante particular, devido ao 

seu caráter socialista, período que ficou conhecido como Processo Revolucionário em Curso – 

                                                 
2 SARAMAGO, José. De como a personagem foi mestre e o autor seu aprendiz. Disponível em: 

http://www.josesaramago.org/nobel/  

3 LOFF, M. “Marcelismo e ruptura democrática no contexto da transformação social portuguesa dos anos 1960 e 

1970”. In: Revista espacio, tiempo y forma. Madrid, v.19, p. 145-184, 2007.  

http://www.josesaramago.org/nobel/
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PREC. Assim, bastante diferente de qualquer expectativa reformista que Marcelo Caetano 

pudesse ter alimentado.   

 Entre os anos de 1968 e 1972, José Saramago assinou regularmente crônicas no jornal 

A Capital e no prestigiado semanário oposicionista Jornal do Fundão, além da função de crítico 

literário na revista antifascista Seara Nova4. Para Horácio da Costa os eixos mais relevantes 

destas crônicas seriam três: “o primeiro […] representado pela escrita memorialista, seguido 

pela vertente de reflexão moral sobre o acontecer histórico-social (português, no mais das 

vezes) e por uma terceira vertente, a da ficcionalização [...]”.5   Em 1972, Saramago 

se tornou editorialista do Diário de Lisboa. João Marques Lopes indica que Saramago passou 

a estar em pleno mundo jornalístico, visto que não se tratava mais de produzir crônicas 

periódicas, mas sim de trabalhar profissionalmente no seio de uma equipe de jornalistas, e ter 

como função redigir os textos que deveria nortear a linha editorial. Dessa forma, seus textos 

publicados anonimamente enquanto editorialista recorrem bem menos a imaginação, 

transfiguração e literariedade se comparados aos textos que produzia para A Capital e o Jornal 

do Fundão. Assim, esse paralelo é muito interessante para a compreensão do seu 

posicionamento político.   

 Lopes indica que no quadro de decadência marcelista e atendendo ao perfil oposicionista 

que o jornal possuía, José Saramago comentou “audazmente certas nuanças sensíveis da 

realidade política nacional e internacional, e chegou até a aludir à necessidade da reforma 

agrária”6. Apresenta, então, algumas críticas realizadas por Saramago como editorialista: crítica 

à censura à imprensa;  limitações e contradições da abertura marcelista; o Chile de Allende e a 

contra revolução desencadeada em setembro de 1973, bem como a ingerência dos Estados 

Unidos nos assuntos internos do Chile e da América Latina.   Dessa forma, nos 

editoriais do Diário de Lisboa, José Saramago mostrava uma intervenção cívica em busca da 

transformação política, social e econômica de um país cerceado pelo fascismo, bem como uma 

conformidade com o ideário comunista. Saramago se demitiu em 1973, por discordar da decisão 

do administrador do jornal de não intervir abertamente ao lado da oposição no âmbito das 

eleições de outubro do mesmo ano.    Na biografia escrita por Lopes, o autor destaca a 

                                                 
4 Nesse período escreveu mais de 120 crônicas, que posteriormente foram reunidas em Deste mundo e do outro, 

publicado em 1971 pela Editora Arcádia. E A bagagem do viajante, publicado em 1973 pela Editora Futura.  

5 COSTA apud LOPES, João. Saramago – Biografia. São Paulo: Leya, 2010  

6 LOPES, João. ob. cit 
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atuação militante de Saramago nos últimos anos de ditadura: “Vendia e passava de modo 

clandestino o “Avante!”. Participava de reuniões de núcleos intelectuais. Inseria-se 

publicamente em movimentos frentistas antifascistas, como o II Congresso da Oposição 

Democrática, em Aveiro (1973)”7  Depois de sair do Diário de Lisboa, José Saramago 

passou os últimos meses do período marcelista colaborando com a revista Arquitectura.  Com 

o 25 de abril de 1974, fora nomeado diretor adjunto do jornal Diário de Noticiais em 9 de abril 

de 1975,  tornava-se uma das figuras conhecidas do PREC, pois o Diário de Notícias era um 

dos jornais mais proeminentes. Nessa época este periódico estava a serviço da classe operária 

e do socialismo. E, por isso, fora alvo de múltiplos ataques políticos, acusado de ter uma linha 

gonçalvista e influenciado pelo PCP.   

 Nos editoriais desse período, Saramago “concentrava-se na evolução do MFA e das 

forças castrenses. Avaliava constantemente a correlação de foras dos partidos nas eleições e na 

luta de classes. Não esquecia interferências internacionais nem o tema da 'descolonização'. E, 

por certo, alertava para a possibilidade de golpes contra o caminho socialista da revolução”8. O 

que veio a acontecer com o golpe de 25 de novembro de 1975, uma vez que significou uma 

virada anticomunista da revolução. Para Loff9, este golpe assegurou a transição para um modelo 

democrático formal, parlamentar, temporariamente sob tutela militar.    Atento à 

mudança política que estava em curso em Portugal, José Saramago se demite do Diário de 

Notícias, visto que o jornal adotou a mesma linha que o governo, e com isso foi tido como 

“contrarrevolucionário”. Após esse episódio, Saramago não é auxiliado pelo PCP como ocorreu 

com outros militantes comunistas na mesma situação. Visto que foi criado o jornal O Diário, 

que contratou muitos militantes da área jornalística prejudicados com a nova condição política 

pós-25 de novembro.  

 Saramago decide, então, se dedicar à escrita ficcional, é importante destacar que esta é 

marcada por um engajamento político. Assim, ocupam lugar importante em seus romances 

temas como a crítica aos excessos da ditadura, a denúncia da opressão às classes marginais, a 

crítica ao capitalismo e a defesa da luta de classes.  

                                                 
7 LOPES, João. ob. cit, p. 71 

8 LOPES, João. ob. cit, p.76. 

9 LOFF, Manuel. op. cit.  
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 Antes de ser reconhecido como romancista em 1947, lançou o livro Terra do Pecado, 

ficou quase duas décadas sem publicar qualquer obra, e então em 1966 lançou Os Poemas 

Possíveis e em 1976 publicou o romance Manual de Pintura e Caligrafia, embora tenha escrito 

antes o romance Claraboia que só foi publicado após sua morte.10   

 João Marques, em Saramago – Biografia classifica o livro Levantado do chão (1980), 

como marco inicial da “série de romances consagradores”. Neste Saramago narra a luta de 

pequenos agricultores do Alentejo contra a opressão dos latifundiários, denunciando 

criticamente as desigualdades sociais no decorrer da história portuguesa do século XX, através 

da saga da família “Mau-Tempo”. Vale destacar que o romance já apresenta o “estilo 

saramaguiano” de escrita, que é marcado pela oralidade, união do discurso direto e indireto e 

quebra das regras sintáticas.   

 Em 1982, Saramago confirma o seu nome no cenário literário com o romance Memorial 

do Convento, que com mais de dez edições e 50 mil exemplares vendidos em dois anos lhe 

conferiu visibilidade internacional. O romance se destaca por confirmar o estilo de escrita 

saramaguiano de transmitir oralidade, além de um diálogo com a historiografia oficial. A 

narrativa combina a história das figuras anônimas com a história da construção do convento de 

Mafra11.  

 É válido destacar, ainda, o estudo de intelectual enquanto objeto histórico. Jean-François 

Sirinelli, em seu estudo publicado na conhecida coletânea organizada por René Rémond12, 

debruça-se sobre a constituição da história intelectual como campo autônomo de estudo nas 

últimas décadas13. Indica que somente a partir da segunda metade da década de 1970 a história 

dos intelectuais foi impulsionada e perdeu seu status indigno, em grande parte como resultado 

dos esforços de historiadores do político e da cultura, e também em decorrência do aumento 

numérico desse grupo social. Dessa forma, Sirinelli apresenta os diversos motivos que levaram 

a um nascimento da história intelectual. Estes são a evolução do status da história política e da 

história recente, e principalmente a própria mudança de status que o objeto dessa história sofreu. 

O grupo social dos intelectuais teria crescido, e com isso ocorreu a sua dessacralização.  

                                                 
10 LOPES, João. op. cit. 

11LOPES, João. op. cit. 

12 RÉMOND, René (org.). Por uma história política. Rio de Janeiro: EdUfrj / Editora da Fundação Getúlio 

Vargas, 1996.  

13 SIRINELLI, Jean-François. “Os intelectuais”. In: René Rémond (org.). Por uma história política. Rio de 

Janeiro:EdUfrj / Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996.  



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

790 

 

 

 Sirinelli também indica a extensão do termo intelectual, caracterizando-o como 

polimorfo e polifônico. Propôs, então,  duas definições do termo intelectual: uma ampla e 

sociocultural, na qual estariam compreendidos os criadores e os “mediadores” culturais; e outra, 

mais estreita, fundada sobre a noção de engajamento, direto ou indireto, na sociedade. Para o 

autor, o historiador cujo objeto é o intelectual, deve partir da definição mais ampla e em 

determinados momentos afunilar o olhar. 

 

AS CRÔNICAS QUESTIONADORAS DE SARAMAGO 

 As crônicas de José Saramago foram publicadas em quatro coletâneas. As crônicas 

publicadas em A capital, que Saramago escreveu entre os anos de 1968 e 1969, foram reunidas 

em Deste mundo e do outro, publicado em 1971. A bagagem do viajante, lançado em 1973 

encontramos de textos de A capital e Jornal do Fundão. Em 1974, foi publicado As opiniões 

que o DL que contém os editoriais que Saramago escreveu para o Diário de Lisboa, e em 1976, 

Os apontamentos, de 1976, reunindo as suas intervenções, de 1975, como diretor-adjunto do 

Diário de Notícias.   

 Maria Alzira Seixo indica a necessidade de distinguir as duas primeiras obras das 

ultimas, visto que a que são textos jornalísticos, que segundo a sua definição14: 

que do jornalismo colhem a sua brevidade e efemeridade e assumem 

uma relação directa com a literatura (na medida em que a crónica, 

partindo da notícia que faz o tempo, dá mais lugar ao sujeito da escrita 

que qualquer outro escrito jornalístico, quer no plano da opinião, quer 

no da sensibilidade).15 

 

 Enquanto as crônicas escritas para os jornais Diário de Lisboa e Diário de Notícias são 

do tipo editorialistas: 

eludem a marca mais acentuadamente literária para se proporem como 

emissões alargadas de uma opinião que se pretende genérica, colectiva, 

                                                 
14SEIXO, Maria Alzira. O essencial sobre José Saramago. Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1987. 

15SEIXO, ob. cit., p.12 
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a dos leitores que, na resposta crítica aos acontecimentos do tempo, o 

jornalista procura representar.16 

 

 As crônicas aqui selecionadas foram escritas para o Diário de Lisboa, assim escritas 

durante o período marcelista. Saulo Thimóteo aponta que o cronista José Saramago transitará 

entre os dois pontos: a captação de instantes e cenas e questionamentos sobre o presente da 

sociedade; e em analisar os rumos da política de Portugal.17   

 Aponta também que as crônicas de Saramago são marcadas por uma linguagem mais 

irônica e indicam tentativas de indagação diante da sociedade, representando, então, uma 

coletividade maior, que analise os acontecimentos sociais e revele-os; produzindo, assim, 

reconhecimento mais nítido das esferas sociais. Prossegue Thimóteo apresentando, então, a 

leitura de Isabel Moutinho sobre esse período da carreira de Saramago: 

Como escritor que se assume empenhado, não renuncia à 

responsabilidade de pelo menos passar o testemunho e não deixar cair 

tais injustiças sociais no esquecimento. A crônica de José Saramago 

vai-se então definindo, sem grandes alardes, como gesto de 

intervenção.”18  

 

 Para Thimóteo, Saramago assume o papel de questionador das questões concernentes 

ao espaço social, expressa-se muito mais como escritor engajado do que propriamente político. 

Já foi indicado que José Saramago era filiado ao Partido Comunista Português, compartilhando 

de suas ideologias, mas estabelece delimitações, como podemos perceber em : “Eu não separo 

a condição do escritor da do cidadão, embora separe, sim, a condição do escritor da de militante 

político”19.  

                                                 
16 SEIXO, ob. cit., p.12 

17 THIMÓTEO, Saulo. Entre o literário e o político: as formas de conscientização nas crônicas de José Saramago. 

Dissertação (mestrado em estudos literários) - Universidade Federal do Paraná, 2010. 

18 MOUTINHO, apud THIMÓTEO, ob. cit., p. 186. 

19 SARAMAGO apud THIMÓTEO, op. cit. p. 187 
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 Dessa forma, como cidadão, o cronista procura analisar a sociedade de modo que ela 

progrida, e para Saramago e isso se tornaria prejudicial caso a obra estivesse indissoluvelmente 

ligada apenas à causa comunista e de maneira panfletária. Thimóteo, então, 

conclui: 

Por isso, o cronista não pretende doutrinar o leitor, ensiná-lo referente 

ao que seria “certo”, mas sim apresentar apontamentos próprios para 

defender a respectiva posição e persuadi-lo, por intermédio da 

linguagem criada. E um dos mecanismos é não os expor prontamente, 

recorrendo à anáfora, permeando toda a crônica, para, aos poucos, 

construindo o argumento, e reter a atenção do leitor.20 

 

 As crônicas de José Saramago que compõem o livro As opiniões que o DL teve indicam 

a sua participação no cenário político português do período 1972-3, como figura de oposição 

ao Estado Novo e seu dirigente Marcelo Caetano. No livro encontramos 87 crônicas que foram 

organizadas cronologicamente. É importante ressaltar que Saramago-cronista de As opiniões 

que o DL e Os apontamentos (livro de reunião de crônicas escritas para o Diário de Notícias e 

também o livro As opiniões que o DL) estava preocupado em analisar os rumos da política de 

Portugal, indicada pelo próprio subtítulo dado a obra Os apontamentos: Crônicas políticas21. 

 Destaca-se, ainda, que nas crônicas do DL, José Saramago escreve por uma 

coletividade, publicando anonimamente. Coletividade esta dupla: representando que ele era 

uma das vozes que compunham o jornal, e segundo remetendo a coletividade portuguesa, 

devido as tentativas de problematização da sociedade. Assim, as crônicas políticas 

saramaguianas são representativas da sociedade portuguesa, uma vez que era sua preocupação 

uma análise dos acontecimentos sociais, bem como de provocar um criticismo do leitor com 

relação à narrativa predominante. 

 Saulo Thimóto indica que podemos encontrar dois grupos de crônicas escritas no 

contexto do marcelismo, que não são estanques e nem rígidos. O primeiro seria formado por 

uma construção metalinguística da linguagem retórica, tanto própria, quanto dos discursos do 

                                                 
20 THIMÓTEO, ob. cit., p. 187.  

21 SEIXO, Maria Alzira. op. cit 
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poder. E o outro grupo por um convite ao envolvimento político do leitor, ainda que não tão 

abertamente quando comparadas as escritas na PREC. 

 A crônica eufemismo como política é significativa para entender as características e 

contradições da política de Marcello Caetano. É importante ressaltar que a crônica aparece sem 

data no livro, provavelmente devido a censura na época e inserida entre as datas 2 e 5 de junho 

de 1972. Nesta o autor irá analisar, através de um pronunciamento do secretário de Estado da 

Informação, os abrandamentos e suavizações de discursos políticos.  

 José Saramago inicia a crônica definindo o que é eufemismo, apresentando uma 

definição dicionarizada: “eufemismo é aquela figura de retórica que consiste em abrandar pela 

expressão a crueza de certas ideias ou de certos factos, e que chega mesmo, com a antífrase, ao 

ponto de empregar uma palavra ou uma locução num sentido contrário à sua significação 

real”22. E logo indica o verdadeiro motivo da crônica, que é o uso e as escolhas de palavras para 

mascarar ou maquiar o que se quer dizer, no caso a ideologia do governo. O cronista, então, 

desnuda os discursos políticos de seus “eufemismos” exibindo ao leitor as figuras suavizadas 

declarações dos governantes.  

 A declaração problematizada pelo cronista é do Secretário de Estado da Informação, 

sobre a elaboração do Estatuto da Imprensa: 

a iniciativa enquadra-se não já apenas no sentido da descompressão dos 

direitos e garantias individuais, mas nos domínios da juridicidade 

quanto à expressão pela Imprensa, apontando ou implicando uma 

tendência ou opção liberalizadora – sem deixar de ter em conta as 

legítimas precedências do interesse público e as exigências da 

conjuntura nacional, designadamente as que decorrem da necessidade 

e moral da Nação.23  

 

 A partir deste trecho, o cronista denuncia o jogo de palavras usado pelo Secretário para 

suavizar os aspectos negativos do governo. O pronunciamento seria marcado por uma 

“laboriosa construção” da frase e uma linguagem acautelada. Também indaga aonde estaria o 

eufemismo e responde que entra-se sublinhado na palavra descompressão, que significava 

                                                 
22SARAMAGO, Os apontamentos, Lisboa: Gradiva, 1990.p.45 

23 SARAMAGO, José. ob. cit., p. 152. 
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limitações de direitos e garantias individuais. É importante destacar que várias foram as táticas 

utilizadas pelo Estado Novo para a manutenção de um discurso de melhoria do país e para o 

discurso de renovação do governo. E José Saramago, como parte do Diário de Lisboa, 

denunciava essa suavização (esse eufemismo), indicando uma leitura mais crítica da sociedade 

portuguesa.  

 Ainda nesse sentido a leitura de Saulo Thimóteo sobre a crônica Eufemismo como 

política é interessante. Esta é inserida por Thimóteo no grupo de crônicas que tratam sobre a 

construção metalinguística da linguagem retórica, tanto própria, quanto dos discursos do poder. 

Indica que se principia na crônica uma dupla via de exercícios de retórica: o primeiro, de 

rebuscamento, presente na citação do secretário; e o segundo, de examinação, presente na 

crônica. Os desvios são estendidos para dar maior destaque à linguagem usada pelo secretário, 

o cronista indica que são “exemplos desta prudência as parelhas verbais “apontando ou 

implicando” e “tendência ou opção”24. E que existe uma grande diferença entre apontar e 

implicar, pois o primeiro apenas indicaria, o segundo já se mescla a uma exigência. São duas 

vias distintas, uma duvidosa e outra precisa. Chegando, então a conclusão que há duas 

possibilidades: uma tendência ou uma opção para a liberdade, ou seja, uma disposição ou uma 

alternativa, a primeira mais volátil, a segunda mais direta. Dessa forma, através da análise dessa 

frase percebemos a própria ideologia do governo marcelista, com a aproximação de antíteses e 

contrários, para não desagradar nem os conservadores e nem os liberais. 

 A crônica é concluída com a ideia de que apesar de todo rodeio não foi possível esconder 

a verdade de que direitos e as garantias individuais dos portugueses estavam comprimidas. 

Assim, a crítica proposta pela crônica faz dela um gênero propenso ao engajamento do leitor, 

uma vez que defende uma leitura de falas e atos políticos desalienantes.  

 Outra crônica que acreditamos ter sofrido censura por parte do governo é a Enfim, 

esclarecidos! localizada no livro entre as datas 6 e 10 de fevereiro de 1973. Esta é fortemente 

marcada pela ironia do cronista que indaga sobre a importância e o papel da imprensa e a do 

próprio jornal Diário de Lisboa. 

                                                 
24 SARAMAGO, José. ob.cit., p. 152. 
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 A crônica é uma resposta ao deputado Camilo de Mendonça, uma vez que para o 

deputado é por puro provincianismo que a imprensa dá publicidade aos trabalhos e iniciativas 

parlamentares e também por falta de escândalos e grandes crimes. O cronista, então, argumenta 

que a conclusão que pode se chegar da fala do deputado é a seguinte: 

que se assim procede é porque entende que o público tem o rigoroso 

direito de saber o que fazem e dizem as pessoas que têm o privilégio 

de se sentarem nas bancadas da Assembleia Nacional, sobretudo se nos 

lembrarmos que as pessoas para ali foram mandadas por votos mais ou 

menos abundante do dito público que, para o caso, muda de nome e 

passa a chamar-se povo.25  

 

 Caminhando para a conclusão da crônica, a ironia fica ainda mais acentuada. O cronista 

indica outros assuntos que seriam do interesse da imprensa e que o deputado esqueceu de citar 

como jogos de futebol, sessões solenes, inaugurações, marchas populares e tantas outras. Ou 

ainda que seria necessário apelar para os elementos criminosos da sociedade portuguesa que 

aumentassem violentamente suas atividades ilegais. Essa seria a única maneira dos diferentes 

jornais portugueses encherem suas páginas. Após essas “soluções” o cronista só pode entender 

que o Deputado Camilo de Mendonça estava errado em suas colocações. Bem como que os 

eleitores do deputado não ficariam satisfeitos com o modelo de 

jornal sugerido por ele. 

 Última crônica a ser analisa é a O outro pão para a boca, publicada em 1° de outubro 

de 1973. Nesta o cronista problematiza a relação entre a política pública do discurso do governo 

e a política realmente realizada. Com isso, José Saramago reflete sobre o papel do povo 

português no processo eleitoral. Bem como sobre a estagnação política portuguesa das últimas 

quatro décadas. O recenseamento para a eleição dos deputados da Assembleia Nacional, em 

1973, surge, então, como uma possibilidade de mobilização política por parte dos portugueses, 

uma vez que existe na imagem das eleições uma escolha consciente por parte dos eleitores. 

 O primeiro parágrafo da crônica é bastante importante, visto que apresenta uma série 

                                                 
25SARAMAGO, José. ob. cit., p. 152.  
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de questionamentos encontrados em diferentes discursos da sociedade portuguesa da época: 

Está o povo português preparado para a democracia? Não está 

preparado para a democracia? Sabe escolher? Não sabe escolher? 

Dispõe de elementos de juízo que lhe permitam optar sabendo o que 

faz? Ou não dispõe, nem opta, nem sabe o que faz? Ou não dispõe, e 

opta, passando a ser indiferente que faça o que saiba?26 

 

 Saramago, dá prosseguimento a crônica pensando sobre quais seriam os elementos que 

definem a consciência do povo. Indica, então três cenários possíveis de participação política da 

sociedade, seriam: a opção consciente, proveniente do contato com os elementos necessário 

para tal; a alienada em decorrência do desinteresse ou não contato com os elementos; e a 

realizada a esmo, feita sem uma reflexão sólida. Dessa forma, percebemos que a crônica é 

construída para notarmos que uma experiência política e sua aplicação consciente na sociedade 

pela população ocorre só com o contato direto desta com a vida política. 

 É importante destacar que em 1973, José Saramago era uma das vozes contrárias ao 

sistema político português, e pensa na crônica O outro pão para a boca sobre a importância das 

eleições uma vez que é através delas que povo tem sua vontade representada, bem como é uma 

das maneiras de amadurecer politicamente. Porém, apesar das formalidades na eleição de 1973 

terem sido seguidas, na prática a eleição foi figurativa, típico de um sistema ditatorial. Assim, 

para o cronista a população portuguesa “comprovadamente vive em menoridade cívica, mas de 

quem paradoxalmente se diz que vai buscar a obscuras profundidades de não se sabe que ciência 

infusa uma sabedoria política que, vai-se a ver, não lhe é reconhecida na prática do dia-a-dia”27. 

Nota-se, então, a ideia, representada 29 logo no primeiro parágrafo através das perguntas, de 

que existe dois discursos opostos na sociedade portuguesa, primeiro a ideia propagada pelo 

governo da sabedoria política inata à população. E a do cronista originada da sua percepção do 

cotidiano, que é alienação política decorrentes dos direitos minados pelos 40 anos de uma 

ditadura. José Saramago, então, indaga: 

Que povo milagroso é este que não sabendo de política nem a 

praticando, e que é desde há longos anos cuidadosamente mantido à 

                                                 
26 SARAMAGO, José. ob. cit., p. 152. 

27SARAMAGO, José. ob. cit., p. 152. 
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margem dela, consegue, nos momentos em que para isso é convocado, 

acertar em cheio naquilo que lhe dizem ser sua conveniência, sem que 

previamente, pelos caminhos da inteligência, tivesse debatido o que lhe 

propõem como tal?28 

 

 Contribuindo para esse entendimento da crônica, Saulo Thimóteo indica que em O outro 

pão para a boca, o cronista volta-se para a ideia do voto e do entendimento social do ato, duas 

ações com um abismo entre elas. Sobre o voto indica um mecanicismo imposto ao povo: “Custa 

a compreender que um povo de quem se diz que não está preparado para a democracia (já se 

admite, enfim, que vai no caminho disso...) seja capaz de optar, a não ser (como também já foi 

afirmado) que o faça por instinto…”. Esta leitura soma-se, então, à ideia de que Saramago 

enxerga como um problema para a democracia portuguesa a falta de preparação política 

decorrente falta da participação do povo. No segundo, como contraposição do discurso 

proferido de um povo que supostamente saberia como votar, atentase para o “caminho único” 

induzido pelo poder. Destaca-se o trecho: 

E também não se compreende que esse povo (afinal optante, em termos 

de escrutínio) não esteja preparado para aquilo que denominam 

“contingências do partidarismo”, como se a verdadeira opção (ou 

opções) não se realizasse precisamente na adesão a princípios comuns 

e aos grupos que os representam.29 

 

 Dessa forma, as crônicas políticas de Saramago constituem um retrato mordaz do social 

e político de meados da década de 1970 de Portugal, devendo ser entendidas como um gesto de 

intervenção social. As crônicas selecionadas evidenciam isso, uma vez que tratam sobre a 

limitação dos direitos políticos dos cidadãos, o discurso diferente da realidade que o governo 

tenta forjar e sobre a importância da democracia. 

                                                 
28 SARAMAGO, José. ob. cit., p. 152 

29SARAMAGO, José. ob.cit., p. 152. 
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A SITUAÇÃO FEMININA NO BRASIL DO SÉCULO XIX: A 

IMPORTÂNCIA DAS REIVINDICAÇÕES PEDAGÓGICAS DE NÍSIA 

FLORESTA PARA O NASCIMENTO SOCIAL DA MULHER 

 

Karlla Cristina Gaiba Rebuli* 
 

A IMPORTÂNCIA DO CONCEITO DE GÊNERO PARA A CONSTRUÇÃO DA 

HISTÓRIA DA MULHER 

 A historiografia possibilita o estudo de acontecimentos, e através desta ferramenta 

podemos remontar fatos do passado, na qual o principal indivíduo responsável por coletar 

informações e restaurar os acontecimentos é o historiador. Como já nos disse Marc Bloch em 

sua obra “Apologia da História ou o Ofício do Historiador”, “O objeto da História são os 

homens, eles que a História deseja capturar”. Esta afirmação recorda-nos de que por muitos 

anos a História tinha como principal objeto de investigação homens, aqueles pertencentes ao 

sexo masculino, e as mulheres acabam esquecidas, marginalizadas, transformadas em agente 

passivo. No entanto, o século XX floresce e junto com ele surgem revisões historiográficas que 

reivindicam a importância das mulheres na historiografia e contrariam as definições de história 

e de seus agentes já estabelecidos. As mulheres são adicionadas à história e provocam sua 

reescrita, saem da passividade e ocupam um lugar na historiografia, são inclusas como objetos 

de estudo, sujeitos da história1. 

A história das mulheres [...] partiu de uma história do corpo e dos papéis 

desempenhados na vida privada para chegar a uma história das 

mulheres no espaço público da cidade, do trabalho, da política, da 

guerra, da criação. Partiu de uma história das mulheres vítimas para 

chegar a uma história das mulheres ativas [...] partiu de uma história 

das mulheres para tornar-se mais especificamente uma história do 

gênero2. 

 

 Dentro da História das Mulheres há o conceito de gênero, que permeia muitos debates 

entre historiadoras das mulheres e sociólogas, que apontam opiniões distintas no que diz 

                                                 
*Graduanda do curso de História Licenciatura pela Faculdade Saberes, orientada pelo Me. Jorge Vianna 
1 SCOTT, Joan. História das mulheres. In: BURKE, Peter (Org.). A Escrita da História: novas perspectivas. São 

Paulo: Unesp, 1992. p.77. 
2PERROT, Michelle. Minha História das Mulheres. São Paulo. Ed. Contexto, 2017. p.15-16. 
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respeito a esta temática. Neste artigo serão analisados os conceitos de gênero de duas 

contribuintes para a História das Mulheres3. 

 Joan Scott analisa o conceito de gênero no artigo “Gênero: uma categoria útil de 

análise histórica” 4, publicado na Revista Educação & Realidade em 1995. Scott afirma que 

este conceito tem sua genealogia nas ideais do movimento feminista5 americano o qual se 

contrapõe à ideia de sexo nos estudos das mulheres. Estas queriam enfatizar a distinção social 

dos binários e rejeitar o determinismo biológico implícito no uso do termo como sexo6. Usado 

para designar as relações sociais entre homem e mulher, o termo gênero rejeita toda e qualquer 

explicação biológica, expressa meramente as construções sociais do masculino e do feminino, 

sendo necessário compreender toda imposição social imposta sobre o corpo sexuado e através 

dele pode-se distinguir a prática sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e homens. 

Este termo, comumente utilizado pelas feministas, é uma forma de apontar a incapacidade das 

explicações biológicas acerca da desigualdade entre homens e mulheres.  

 Scott aponta uma questão pertinente à utilização do termo gênero ao criticar que ele 

sublinha apenas o fato de que as relações entre os sexos são sociais, falhando em explicar como 

essas relações – desiguais – são construídas. Para ela, o gênero é um elemento constitutivo de 

relações sociais baseadas nas diferenças entre os sexos, além de dar significado às relações de 

poder, uma vez que este é articulado por meio do gênero. Para Scott,  

As historiadoras precisam [...] examinar as formas pelas quais as 

identidades generificadas são [...] construídas e relacionar seus achados 

com toda uma série de atividades, de organizações e representações 

sociais historicamente específicas7.  

 

 É possível encontrar semelhanças entre o pensamento da Scott de gênero e o de 

Saffioti, pois esta afirma que nos debates feministas, é necessário eliminar a utilização exclusiva 

de gênero, este um termo a-histórico e apolítico. Saffioti acredita que gênero e sexo seja uma 

unidade, não excluindo a ideia de que gênero seja um constructo social. Ela deixa bem explícita 

                                                 
3Serão analisados os trabalhos da historiadora norte-americana Joan Scott e da socióloga brasileira Heleieth 

Saffioti. 
4Título original: Gender: a useful category of historical analyses, New York, Columbia University. 
5Scott utiliza o termo movimento para descrever o fenômeno atual dos esforços para reescrever o passado das 

mulheres. No caso de feministas, são aquelas mulheres que se empenham em reivindicar uma história da mulher 

em que elas apareçam como heroínas, ou protagonistas de sua história. Scott trata a história das mulheres de 

maneira associativa com à emergência do feminismo (SCOTT. Op. cit.).  Em alguns casos eu utilizarei feministas 

como sinônimo para pesquisadoras das mulheres (sociólogas, filósofas e historiadoras). 
6SCOTT, Op. cit. p. 72. 
7Ibidem. p.88. 
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essa ideia ao afirmar que “gênero independe do sexo apenas no sentido de que não se apoia 

necessariamente no sexo para proceder à formatação do agente social”8. O ser humano, para a 

Heleith, deve ser visto como uma totalidade, uma vez que é uno e indivisível. 

  É sabido que a utilização do termo gênero foi para recusar o essencialismo biológico 

e que enquanto sexo é situado na biologia, gênero é social, cultural, mas para a socióloga ambos 

se interligam e “a postura aqui assumida consiste em considerar sexo e gênero uma unidade, 

uma vez que não existe uma sexualidade biológica independente do contexto social em que é 

exercida” 9.  

 O ponto em que observamos uma maior aproximação entre a conceituação de Scott e 

Saffioti é na questão do poder, este colocado como central na discussão de gênero por ambas. 

Assim como Scott afirma que as relações de poder são articuladas por meio do gênero, Saffioti 

pontua que as mulheres não detêm nenhum poder dentro do patriarcalismo, sendo este 

responsável pelas relações hierarquizadas entre os seres socialmente desiguais.   

 O conceito de gênero utilizado consensualmente é o de que ele é uma construção social 

do masculino e do feminino, que diferente do sexo – macho/fêmea – o qual é permeado de 

determinismos biológicos como a elas está engessado ser mãe, estar no privado, a ele ser o 

provedor da razão e do lar, as coisas públicas. Seguindo esta linha de pensamento, critica-se a 

sociabilidade dos binários de acordo com os determinismos do sexo, sendo a mulher sociável 

para ser dócil, apaziguadora, e ao homem estimulado a desenvolver condutas agressivas, que 

revelam força e coragem10. Diante disso, ao decorrer deste trabalho, utilizar-se-á gênero como 

um substituto para sexo, este se remetendo ao corpo sexuado e aquele às condutas sociais dos 

indivíduos, o modo em que são social e culturalmente moldados.  

 

A MULHER BRASILEIRA NO SÉCULO XIX:  

A FEMINILIDADE COMO PEÇA DE ADORNO 

 Ao observar a sociabilidade da mulher brasileira no século XIX, percebemos um 

estado de estabilidade – negativa – uma vez que as mulheres estavam restritas ao ambiente 

privado sem nenhuma interação com o público.  

 A mentalidade da população brasileira estava se moldando no século XIX, nesse 

ínterim ocorreram grandes mudanças sociopolíticas que marcaram a construção da mentalidade 

                                                 
8SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo. Ed. Fundação Perseu Abramo, 

2004. p. 135. 
9Ibidem. p.108-109. 
10 Ibidem. p. 35. 
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do povo. Foi nesse período que o Brasil passou de colônia à metrópole, mais especificamente 

no dia 07 de setembro de 1822. 

 O Brasil permaneceu na condição de colônia e sob domínio português por três séculos 

(1500-1822) período marcado por guerras, escravismo e extermínio de indígenas, seja por 

armas ou doenças. O objetivo de Portugal para com a colônia era comercial, fato que se 

transmudou em 1808, ano da transmigração da Família Real para sua colônia americana. Este 

episódio elevou o Brasil do estado de colonizado para reino. Entretanto, ainda houve uma união 

entre os dois reinos, cenário que permanece apenas por 14 anos. 

 Em 1822, ocorre a separação entre Portugal e Brasil, uma ruptura pacífica se 

comparada à de outros países latino-americanos, a qual o povo aparece como mero espectador. 

Assim como aponta José Murilo de Carvalho, em sua obra “Cidadania no Brasil” 11, a separação 

foi feita mantendo-se a monarquia, pois era importante que a Independência se fizesse de 

maneira ordenada e nada melhor do que um rei para garantir uma transição tranquila. Em 1824, 

outorgou-se uma Constituição, que regeu o país até o fim da Monarquia12. Esta estabelecia três 

poderes tradicionais, Executivo, Legislativo e Judiciário, com o aditivo do poder Moderador, 

expressão do resquício absolutista na administração do país e da força da vontade do imperador 

como preponderante sobre os demais poderes. 

 Por menos de 10 anos, o Brasil ficou regido por Dom Pedro enquanto seu pai, D. João 

VI, regia Portugal. Entretanto, a coroa da metrópole portuguesa fica na vacância quando em 

1826 D. João morre sem esclarecer quem iria o suceder. Por ser o único herdeiro legal, D. Pedro 

assume por algum tempo as duas coroas, mas logo renuncia o trono e deixa-o sob a regência de 

sua filha: Maria da Glória13. Em 1827, D. Pedro recebeu uma carta do político Benjamin 

Constant em que ele aconselhava à abdicação de D. Pedro, assim como pontua 

Morel:“Benjamin Constant dizia [...]: D. Pedro deveria abdicar ao trono do Brasil, em nome do 

príncipe herdeiro, e deixar uma Regência sábia e moderada governando durante sua 

menoridade” 14. 

 Além disso, havia no Brasil um temor de recolonização, o clima era de tensão e 

insatisfação, grupos começaram a conspirar contra D. Pedro que, cada vez mais, se interiorizava 

no palácio. E então, no dia 07 de abril de 1831, ele decide abdicar o trono em nome de seu filho 

                                                 
11CARVALHO, CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro. Ed. 

Civilização Brasileira, 2013. p. 27. 
12Ibidem. p. 29. 
13 MOREL, Marco. O período das Regências (1831-1840). Rio de Janeiro. Ed. Jorge Zahar, 2003. p.11. 
14Ibidem. p. 12. 
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e volta para a Europa com parte de sua família. Termina então o Primeiro Reinado brasileiro, 

que cede lugar ao período regencial caracterizado por Marcello Basile como a “fase mais 

conturbada da história do Brasil, [...] tradicionalmente visto sob perspectiva negativa, que o 

caracteriza como época anárquica, [...] como empecilho à formação e à preservação da nação 

brasileira” 15.  

 A era regencial foi marcada pela emergência de novas formas de ação política, o 

espaço público do país se transformou em arena de luta dos diversos grupos políticos e camadas 

sociais. Nas principais cidades do Império se desenvolvia a politização das ruas16.  

 No decurso deste século, surgiram diversas figuras políticas, representando seu papel 

através de facções. No entanto, um elemento que permaneceu imóvel – no que diz respeito às 

participações sociopolíticas – foi a mulher. 

 O discurso que sustentava essa exclusão feminina do público era o de que a mulher, 

despreparada para a vida política, deveria permanecer atuando somente no ambiente doméstico, 

desse modo, elas deveriam se orientar para o sucesso matrimonial, vivendo uma vida apolítica 

restrita aos afazeres do lar. Elas geralmente não fazem parte do espaço público, pois atuavam 

na família, dentro de casa, são praticamente invisíveis17.  

 A mulher não era considerada uma cidadã, requisito mínimo para a participação na 

esfera pública, pois não possuíam liberdade e nem eram iguais perante a lei, um dos 

constituintes dos direitos civis, nem ao menos votavam, critério para o direito político. Diante 

disso, nega-se a cidadania, uma vez que, como nos aponta José Murilo de Carvalho, um cidadão 

pleno deve ser detentor dos três direitos, os sociais, os civis e os políticos18. São eles [os direitos] 

que garantem as relações civilizadas entre as pessoas e a própria existência da sociedade civil 

[...]. Sua pedra de toque é a liberdade individual19 

 O ritmo que se desenvolvia a vida da mulher era lento, não recebia cultura, educação, 

serventia apenas, pois geralmente as damas das classes proprietárias possuíam escravas que se 

ocupavam do trabalho doméstico. Esse universo feminino foi narrado pelos viageiros que as 

                                                 
15BASILE, Marcello. O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). In: GRINBERG, Keila; SALLES, 

Ricardo (orgs.). O Brasil imperial. (volume II). Rio de Janeiro. Ed. Civilização Brasileira, 2009.p. 55. 
16 Ibidem. p. 62. 
17PERROT. Op. cit. pg. 16-17. 
18Direitos civis: direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei; garantia de ir e 

vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar-se, de ter respeitada a inviolabilidade do lar 

e da correspondência. Direitos políticos: direito do voto que se está falando. Direitos sociais: garantem a 

participação na riqueza coletiva; direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. 

(CARVALHO, Op. cit).  
19CARVALHO. Op. cit. p. 9. 
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viam apenas como peças de adorno, maneira que nos indica Tania Quintaneiro em sua obra 

“Retratos de Mulher”. Os viageiros deixaram diversos vestígios de suas viagens pelo Brasil, 

homens e mulheres que saíam, geralmente de outrospaíses, para aventurar-se por outras 

culturas. Estes, recebidos nas casas das pessoas pertencentes às classes mais abastadas, 

analisavam os diferentes costumes e linguagens, entretanto, no caso feminino, havia 

impossibilidade de compreensão, consequência do lastro biológico impregnado na índole 

social20. Quando não eram ignoradas, as mulheres de quaisquer categorias sociais acima da 

condição de escravas eram reputadas como brinquedos e meios de desfrute sexual21. 

 A constituição de uma família foi um objetivo proposto à mulher o qual ela não pode 

escapar, ser boa esposa e dona-de-casa era um dever fundamental, a elas eram atribuídas 

atividades como devotar-se aos outros, fortaleza moral, afetividade, delicadeza e sensibilidade. 

As mulheres eram tidas como meros veículos para reprodução. A ideologia reinante era que a 

mulher, mesmo na condição de esposa, continuava a ser uma criança, incapaz de sobreviver 

sozinha, precisando sempre de um defensor. Os viageiros registraram que, sem cultura e 

educação, cercadas por numerosa serventia, as mulheres das classes proprietárias brasileiras 

eram similares à peças de adorno, além de que a incomunicação intelectual entre homens e 

mulheres era consequência do estado de ignorância em que elas eram mantidas, graças à 

precariedade educacional22. 

 

A GÊNESE DE UM MOVIMENTO EM PROL DA CAUSA DAS MULHERES NO 

SÉCULO XIX DECLARADO NO MANIFESTO DE NÍSIA FLORESTA 

 A mulher brasileira excluída da sociedade não via outra saída a não ser o matrimônio, 

uma vez que sua educação não passava de conhecimentos superficiais que as instruíam para o 

âmbito doméstico. Eram-lhespermitidas algumas leituras, o acesso à literatura era limitado, não 

passando dos livros de oração. Controlar as leituras das mulheres era uma das prerrogativas 

masculinas23. A posição social da mulher, ou melhor, a identidade feminina que vigorava era 

enraizada pelo discurso do determinismo biológico que colocava a mulher em passo de 

inferioridade com o homem. As mulheres são aquilo que os homens não são. Seguindo a ideia 

                                                 
20QUINTANEIRO, Tania. Retratos de mulher: a brasileira vista por viageiros ingleses e norte-americanos durante 

o século XIX. Petrópolis, RJ: Vorazes, 1995. p. 21. 
21 Ibidem. p, 41 
22 Ibidem. p.167. 
23 Ibidem. p. 174. 
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de identidade proposta por Kathryn Woodward, o processo de identificação acontece por meio 

da diferença, ou seja, identidade e diferença são interdependentes. A cultura molda a identidade 

e o desafio é questionar o determinismo biológico que transforma a identidade como algo 

natural. A identidade feminina é relacionada à natureza e não com a cultura, associadas às 

emoções, não à racionalidade24. 

 O processo de afirmação da identidade, assim como a diferença, é uma relação social, 

está sujeita a relações de poder, não é apenas definida, mas imposta. A afirmação da identidade 

e a marcação da diferença implicam as operações de incluir e excluir. “A identidade e a 

diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder. O poder de definir a 

identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder” 

25. 

 A forma mais importante de classificação da identidade e diferença são as oposições 

binárias, como por exemplo, homem e mulher. Isto sintetiza a relação social entre homens e 

mulheres na sociedade brasileira, aqueles que eram identificados como indivíduos que 

deveriam atuar no espaço público, possuidores de maior força e inteligência, subordinando o 

“outro” no caso as mulheres, restritas ao ambiente doméstico, de personalidade sensível e 

menos racional.  

 Neste contexto de submissão e exclusão social, surge um manifesto acerca da situação 

em que se encontrava o sexo feminino. Uma mulher nascida no Rio Grande do Norte em 1810 

que anos depois se tornou poetisa, escritora e educadora, Dionísia Gonçalves Pinto, ou mais 

comumente, Nísia Floresta, autora de uma obra que daria a ela o título de precursora do 

feminismo brasileiro. “Direito das mulheres e injustiça dos homens” é uma tradução livre 

baseada na obra da inglesa Mary Wollstonecraft, “VindicationoftherightsofWoman”, a qual 

também tratava da submissão e educação feminina.  

  Nísia criticava a sociedade que tratava a mulher como um ser inferior, enclausurando-

a no lar, analisando sua situação segundo o determinismo biológico que colocava as mulheres 

em inferioridade com os homens. Ela afirmava que para que a sociedade, e principalmente a 

mulher, pudesse abandonar a ideia de que o gênero feminino estava predestinado ao casamento, 

era necessário educa-las não para o lar, mas instruí-las para atividades do saber, como literatura, 

                                                 
24 HALL, S; SILVA, T.; WOODWARD, K. Identidade e diferença: A perspectiva dos Estudos Culturais. 13ª ed. 

Petrópolis: Vozes, 2013. p. 7-53. 
25SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais/Tomaz Tadeu da Silva 

(org.). Stuart Hall, Kathryn Woodward. 11. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 81. 
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economia, política, línguas. “A falta do saber e da educação, que arrasta as mulheres às ações 

que os homens reprovam, as priva das virtudes que poderiam sustentá-las contra os maus 

tratamentos que imprudentemente lhes fazem sofrer” 26. 

 Nísia Floresta é considerada até os dias atuais como uma precursora do feminismo no 

Brasil. Sua obra contribuiu para o esclarecimento de mulheres brasileiras que puderam ver uma 

conjuntura distinta do matrimônio para suas vidas. A aspiração que inicialmente era marcado 

pelo desejo de uma educação semelhante à ofertada para o sexo oposto para que desse modo 

pudessem ter uma participação social, logo se desenvolveu, durante o passar das décadas, na 

vontade de participação política, presente nos movimentos de sufrágio feminino, o qual 

pretendia levar às mulheres para as urnas, para que elas adquirissem o direito de votar e ser 

votadas. O direito ao saber é a gênese das reivindicações das mulheres, pois ele é a base dos 

direitos civis, com uma educação que prepararia a mulher da mesma maneira que os homens, 

seria possível uma participação sócio-político, assim como mostra Michele Perrot,  

O direito ao saber, não somente à educação, mas à instrução, é certamente a 

mais antiga, a mais constante, a mais largamente compartilhada das 

reivindicações. Porque ele comanda tudo: a emancipação, a promoção, o 

trabalho, a criação, o prazer. Essa reivindicação se acompanha de um imenso 

esforço de apropriação: leitura, escrita, acesso à instrução27.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Desde que a mulher se tornou um tema debatido na História, com o advento da História 

das Mulheres como área destinada a estudar as relações femininas na história, estratégias de 

mulheres dentro do poder patriarcal e as tensões entre os papéis masculinos e femininos, gênero 

tornou-se um termo muito discutido, conceituado por historiadoras e sociólogas para que 

através dele se compreenda melhor as relações binárias, constituídas baseadas no poder, este 

pertencendo ao homem, que aparece na história como aquele que domina não só o ambiente 

privado de seu lar, deixando sua mulher apenas como administradora, mas como detentor do 

poder na sociedade, deixando a mulher sempre a margem, submissa.  

 No Brasil, a sociedade patriarcal foi criticada pelos viageiros, muitas vezes europeus, 

que afirmavam ser lastimável o estado em que se encontravam as damas desse país, que ao 

contrário das mulheres de seus respectivos países, as quais se encarregavam de todas as tarefas 

do lar, sendo imprescindível para o andamento da vida de seus filhos e marido, a mulher 

brasileira, cercada de criadas, geralmente nem do lar se atarefava, tornando-se apenas uma peça 

                                                 
26FLORESTA, Nísia. Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. São Paulo. Ed. Cortez, 1989. p. 90. 
27 PERROT. Op. cit. p.159. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

806 

 

 

de adorno, pois não havia funções no público e nem no privado. Mesmo com todo o estado de 

imobilidade em que se encontravam as mulheres brasileiras, houve uma figura importante para 

a construção da identidade feminina, Nísia Floresta que com 22 anos traduziu livremente uma 

obra da inglesa Mary Wollstonecraft.  

 Ambas as obras tratavam da educação feminina, precária tanto na Inglaterra quanto no 

Brasil, neste um pouco mais, graças ao projeto português que inviabilizava o desenvolvimento 

de um sistema educacional de qualidade no Brasil, mas que mesmo assim Nísia reivindicava 

para as mulheres uma educação voltada para as questões políticas e sociais, criticando o único 

caminho percorrido pelas mulheres, o matrimônio. Críticas à Nísia não faltaram, entretanto ela 

dedicou parte de sua vida às causas das mulheres, contribuindo para a formação da identidade 

feminina e da inserção dessas no âmbito público.  
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A VIDA ELEGANTE – O PODER DAS DAMAS DA ALTA SOCIEDADE 

NA BELLE ÉPOQUE CARIOCA (RIO DE JANEIRO 1903-1914) 

 

Laíne Soares Mendes* 

 

O trabalho apresentado tem como perspectiva abordar Belle Époque Carioca, condição 

feminina e Moda como categorias de análises, datadas e construídas. Problematizando que o 

processo modernizador do Rio de Janeiro, a construção de um comércio no centro da cidade e 

a difusão da moda no interior da sociedade favoreceram nos pequenos passos das damas da alta 

sociedade no âmbito público. 

Realizando um panorama geral, embarco no conceito de Belle Époque como um marco 

específico que iria do final do século XIX ao início do XX. Ele será o marco de uma época 

consagrada por tamanhas alterações em diferentes campos e em diversos países, como por 

exemplo, a Belle Époque Tropical, em relação ao “afrancesamento” da cidade do Rio de Janeiro 

pelo prefeito Pereira Passos. 

A Belle Époque Carioca1 foi uma época de transição do Império para a República, na 

qual redimensionou a Capital Federal do Brasil, através de um processo civilizatório e 

excludente. Essa época enfatizava uma dimensão sociocultural, em prol dos novos tipos urbanos 

e da modernização dos costumes, evocando uma autoimagem da República como progresso. 

Na visão de Nicolau Sevcenko, “A expressão ‘regeneração’ é por si só esclarecedora do espírito 

que presidiu esse movimento de destruição da velha cidade, para complementar a dissolução da 

velha sociedade imperial, e de montagem da nova estrutura urbana.”2 Rosane Feijão também 

coloca que esse processo teve como molde a vida parisiense em diversos aspectos, como: 

“desde a literatura, o urbanismo e a arquitetura até os costumes mais cotidianos, os gestos, as 

roupas.”3 

Os que pertenciam a alta sociedade carioca eram homens e mulheres brancos/as que se 

vestiam com sofisticação e se encontravam empolgados/as por uma disseminação de novos 

                                                 
*Mestranda em História pela UFRRJ 
1Também chamada de Belle ÉpoqueTropicalpor Jeffrey Needels. 

NEEDEL, Jeffrey D. – Belle Époque tropical: Sociedade e cultura de elite no Rio de Janeiro na virada do século. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
2SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República.São 

Paulo: Companhia das Letras, 2003, p.43. 
3FEIJÃO, Rosane. Moda e Modernidade na belle époque carioca. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2011, p. 

81. 
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valores e lazeres. O “individualismo exibicionista” ou “smartismo” era o que fundamentava 

essa elite carioca sob uma perspectiva voltada para as aparências e tudo o que as envolviam. 

Naquele momento, o objetivo era se afastar de um passado retrógrado e escravista, apoiado em 

um projeto que estabelecia novos ares urbanísticos. De acordo com Rosane Feijão, “Não se 

pode esquecer que o projeto da reforma e sua concretização aconteceram em um momento de 

afirmação de uma nova forma de governo: o Brasil tinha se tornado República havia pouco 

mais de uma década.”4 

O processo de restruturação empreendido por esse mesmo prefeito foi também 

chamado, como dito acima, de “regeneração do Rio” tendo como ideologia higienista5, o 

branqueamento e a modernidade cultural. Isto é, voltado para um espaço de valores de uma 

burguesia triunfante, traçando os mesmos hábitos, diversões da vida cotidiana, criando gostos 

e desejos de uma elite que se assemelhava com a parisiense e buscava o mesmo ritmo da vida 

moderna. 

O “bota-baixo”6 foi um exemplo dessa desarticulação da sociabilidade urbana e quem 

pagou o preço para que o Rio constituísse uma imagem moderna foi a população mais simples. 

Esse episódio visou e reafirmou desigualdades e distâncias sociais entre as classes, retirando-

os do centro sem qualquer indenização ou ajuda de custo. As principais preocupações desse 

tempo, eram: a definição de uma identidade nacional, a defesa dos valores da família e da honra 

sexual, a sofisticação do Rio em sua aparência e comportamentos, assim como o favorecimento 

nos bairros da Zona Sul7, ou seja, buscando por uma sociedade “respeitável”, a fim de que a 

mesma respirasse os ares da civilização e fosse a “fachada” do progresso do Brasil. 

 Na visão de Azevedo Neto, a busca pela glória e pelo glamour republicano no Brasil foi 

gerada graças as tensões sociais e a transformação do Rio. O mesmo virou um canteiro de obras, 

por cerca de duas décadas, com a demolição de inúmeras edificaçõesque visavam embelezá-lo 

- entre demolições e construções - sob a fiscalização e administração de numerosos prefeitos8 

que possuíam o mesmo intuito, além da ajuda dos engenheiros Paulo de Frontin e Francisco 

Bicalho.  

                                                 
4FEIJÃO, Rosane. Op. Cit., p. 55. 
5 Ideologia higienista voltada para a questão física, social e moral. 
6SCHETTINI, Cristiana; e POPINIGIS, Fabiane. Empregados do comércio e prostitutas na formação da classe 

trabalhadora no Rio de Janeiro republicano. In: ArtCultura (UFU). v. 11. jul-dez/2009. P. 59. 
7 Um exemplo seria o bairro das Laranjeiras, considerado um bairro tradicional para as famílias da Alta Classe 

Carioca (Caulfield, 2000:113); dentre outros. 

CAUFIELD, Sueann; Em defesa da honra – modernidade, moralidade e nação no Rio de Janeiro (1918-1940). 

Campinas/S.P., Editora da UNICAMP/CECULT, 2000. 
8 Pereira Passos, Carlos Sampaio, Cunha Correia, entre outros. 
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De fato, obras executadas durante a administração de 

Pereira Passos com o arrasamento do Morro do Senado; a 

construção dos jardins da Praça Tiradentes; o calçamento da Rua 

do Ouvidor; a arborização da Praça XV de novembro; a 

construção das avenidas Beira-Mar e Central; a demolição do 

mercado do Largo da Carioca; a instalação de mictórios e relógios 

públicos e a ampliação do Paço Imperial, dentre outras 

realizações, tornaram-se emblemas do processo de modernização 

do Rio de Janeiro. Porém, as reformas urbanas, além de serem 

motivos de encanto entre os homens de letras da época, foram 

também alvos de críticas e denúncias – devido a seu caráter 

autoritário e excludente – tanto através de manifestações de ódio 

popular, quanto de opiniões externadas na pequena imprensa por 

jornalistas dissidentes.9 
 

Ansiava-se por um novo país, a partir dessasmodificações na Capital Federal 

apresentadas no decorrer deste trabalho. O objetivo era apagar as marcas ainda muito presente 

da monarquia no Brasil. “A cultura predominante no período era a da modernidade, 

eminentemente urbana, que tornou a cidade do Rio de Janeiro um arquétipo de uma nova ordem 

mundial e se torna, ela própria, tema e sujeito das manifestações culturais e artísticas.”10. Tal 

acontecimento também afetou profundamente o estilo de vida característico da cidade e 

influenciou o mundo da moda e a condição feminina, através do consumo e da possível 

emancipação feminina abordada pela imprensa. “Sob protestos dos conservadores, a mulher das 

classes mais altas começava a ter mais independência para sair às ruas”11 

 O periódico12, A Vida Elegante – O jornal das senhoras,pelo qual opto como fonte, 

apresenta as propensões dessa época, voltada principalmente para o chique e para a moda. Ele 

considera a senhora da sociedade como a “dama inconstante”, vaidosa, elegante e tomada pela 

influência da moda. Ele deixava claro que o ato de se vestir não só ditava comportamentos, 

tornando-se um elemento crucial para a vida coletiva nitidamente ligado à ascensão social, 

como também apresentava os gostos, os valores que deveriam ser seguidos. O fato dessa revista 

não possuir um valor exorbitante, gerou a questão da acessibilidade sobre esses novos aspectos 

                                                 
9AZEVEDO NETO, Joachin. Uma outra face da belle époque carioca: o cotidiano nos subúrbios nas crônicas de 

Lima Barreto. Rio de Janeiro: Editora Multifoco, 2011, p. 44. 
10 DE SOUZA, Fernando G. A Belle Époque Carioca: imagens da modernidade na obra de Augusto Malta (1900-

1920), 2008. Tese de Mestrado, ICHL/UFJF, Juiz de Fora, 2008, p.53. 
11 RASPANTI, Márcia Pinna. “O que ‘eles’ vestem: moda, vaidade e masculinidade”. In: DEL PRIORE, M. (Org.); 

AMARANTINO, M. (Org.) História dos homens no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2013, p. 220. 
12 De acordo com Tania de Luca, não é um jornal, mas sim uma revista, por não ter sido publicada todos os dias, 

por possuir capa e temáticas com maior variedade. 
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da vida urbana para as classes mais baixasque tivessem condições de adquirir e realizar a leitura. 

Mesmo assim, no século XIX, o fator da vestimenta contribuiu para o afastamento entre ricos 

e pobres, além de estabelecer uma relação de gênero que tornava o masculino e o feminino 

campos bem diferentes com engajamentos divergentes. 

A moda era tirana, assim como era também efêmera, pois agia como uma modalidade 

obrigatória que precisava ser cumprida na sua vida privada e pública, caso não utilizasse os 

acessórios corretos ou a vestimenta certa para a ocasião, julgava-se a pessoa como alguém de 

pouco valor. “A história do vestuário, (...), é uma história que deve ser reconstruída indagando-

se em numerosas direções que só aparentemente parecem distantes e divergentes entre si.”13 

Ela também remonta comportamentos compulsivos por luxo, e por um consumo bem 

ostentatório, fruto de hierarquias econômicas e sociais, proporcionando uma lógica complexa 

que influenciou diretamente em uma mudança social, cultural e estética. A moda é um dos 

pontos cruciais que liga o ser humano a sua respectiva sociedade e ao seu bem-estar social, não 

só pela maneira como se veste, mas também de se portar com a própria vestimenta, um universo 

tão abrangente que por muitas vezes rompeu com o passado e com a própria vontade coletiva, 

fazendo-se presente mesmo assim. 

A instalação do comércio de luxo em algumas ruas da 

cidade carioca trouxe uma mudança no comportamento da elite: 

os mascates ou caixeiros-viajantes – tão esperados nas décadas 

anteriores – foram substituídos pelo hábito de visitar 

pessoalmente o comércio mais sofisticado e fazer compras nas 

lojas. Franceses e ingleses conseguiram dividir o território do Rio 

de Janeiro pacificamente, pelo menos no mundo da moda.14 

 

Na interpretação de Philippe Perrot, uma mulher “de classe” poderia vir a trocar de 

roupa 7 ou 8 vezes ao dia, dependendo das ocasiões e dos eventos sociais. “Vestir-se 

corretamente implicava, sem dúvida, um grande investimento financeiro, mas significava 

também outros tipos de investimento: o vestuário testemunhava o tempo e os meios culturais e 

financeiros de que seu portador dispunha para dedicar à aparência.”15 

Em relação a vestimenta feminina da alta classe na Belle Époque Carioca foi 

aparentemente extravagante e contempladapelo corpo social feminino daquela época. O estilo 

mais utilizado era o da Art Nouveau, podendo ser apreciado em joias, enfeites, tecidos, fazendo-

se presente na moda, com um “estilo floral”.  

                                                 
13CALANCA, Daniela. História social da moda. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2011, p. 39. 
14RASPANTI, Márcia Pinna. Op. Cit., 216. 
15 PERROT, Philippe apud FEIJÃO, Rosane. Op. Cit., 2011, p. 126. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

811 

 

 

A elegância estava no corte, no bordado, no acabamento, em tecidos finos e nas rendas 

das blusas de golas altas, oumusseline. O vestuário era dividido, durante o dia usavam essas 

blusas com pregas bem trabalhadas junto com a “saia tulipa”, podendo cobrir os pés totalmente, 

nos dias frios, utilizavam uma jaqueta com um corte justo. As anáguas dessas saias eram 

construídas de maneira especial, com babados, rendas e fitas. Os vestidos diários feitos de 

diversos tecidos, como:chiffon,musselina de seda, tule, alguns com cetim e bordados florais, 

sendo muitos pintados à mão. As cores mais frequentes eram o rosa, o lilás e o azul-claro. Os 

adereços poderiam ser pequenos chapéus acima de coques altos, botinas fechadas com fivelas 

ou laços como adornos, sombrinhas de cabo longo16, leques feitos de plumas, luvas longas, 

regalos de pele17, boás18, anéis, pulseiras, broches, fivelas para cintos, pentes para os cabelos, 

alfinetes de chapéu, gargantilhas, e outras coisas mais. Os vestuários noturnos eram mais 

ousados, luxuosos e bem enfeitados frente aos de dia, pois os grandes decotes contrastavam 

com as golas altas e havia bordados de paetês e lantejoulas trazendo um brilho a essas roupas. 

Em 1906, tem-se a revolução das roupas femininas, com o trabalho do costureiro Paul Poiret,seu 

intuito era deixar o corpo feminino mais solto, eliminando o espartilho19, elevando as cinturas 

com os “vestidos-diretórios”.20“O corpo estava sendo então esculpido pelos novos paradigmas: 

a silhueta contemplava a simplicidade.”21 

Nessa época, é estruturada a silhueta em “S”, que ganhou esse 

nome devido às curvas sinuosas geradas pelo espartilho, que projetava 

os seios para o alto do decote devido ao corpinho mais comprido 

daquela peça (abaixo do quadril), forçando as mulheres a inclinarem o 

corpo para trás, para não se comprimirem tanto. Isso acentuava a 

inclinação lombar, criando um volume nas nádegas, que já não eram 

mais aumentadas pelas anquinhas.22 

 

Já a vestimenta masculina, tão elegante quanto à feminina, mas sem tantos exageros. Os 

senhores da elite usavam sobrecasacas e cartolas em situações formais, no dia-a-dia, ternos de 

casimira e chapéus de feltro. Realizando uma comparação, não houve tantas mudanças do 

império para cá, ainda permaneciam quentes e pesadas.23 

                                                 
16 Segundo Moutinho e Valença, serviam para proteger a “brancura” da pele feminina e delicada.MOUTINHO, 

Maria Rita, VALENÇA, Máslova Teixeira. A Moda no século XX. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 2000. 
17 Objeto felpudo e cilíndrico colocado junto as mãos, com o objetivo de aquecê-las. 
18 Uma estola que envolvia o pescoço, podendo ser de pele ou pluma. 
19 Abolidos completamente em 1910. 
20 MOUTINHO, Maria Rita, VALENÇA, Máslova Teixeira. Op. Cit., p 40. 
21 XIMENES, Maria Alice. Moda e arte na reinvenção do corpo feminino do século XIX. São Paulo: Estação das 

Letras e Cores, 2011, Rio de Janeiro: Editora Senac Rio, p. 55.  
22 Idem, p.69. 
23MOUTINHO, Maria Rita, VALENÇA, Máslova Teixeira. Op. Cit., p. 47. 
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A época que engrandeceu a moda é também aquela que, por 

outro lado, tornou-a ‘proibido’ aos homens: as fantasias serão 

banidas, os alfaiates para os homens jamais se beneficiarão da 

aura dos grandes costureiros, e nenhuma imprensa especializada 

será consagrada às modas masculinas. As sociedades modernas 

cindiram radicalmente o império da moda: a apoteose da moda 

feminina teve como contrapartida o recalque ou a denegação da 

moda masculina, simbolizada pelo uso do traje preto e mais tarde 

pelo terno-gravata.24 

 

 

O foco desse trabalho foi romper com a visão minimalista da mulher como bibelô, algo 

a ser contemplado, desconstruindo essa percepção pejorativa de coisificá-la, abrindo espaço 

para um novo sujeito e as problematizações que o envolvem. Marissa Gorberg25atribuiu ao 

universo feminino uma nova imageme entende a “mulher” como um agente social mais ativo 

nas relações de gênero, e menos passivo, por causa da mobilidade social em constante 

crescimento, não rompendo, no entanto, com os ideais da beleza e elegância, muito menos com 

a moda e a estética. Edmundo26 retrata que a dama da elite carioca abandonou os ideais de 

confinamento. Ela passa a ter instrução, como outros idiomas, tornando-se também uma 

companheira mais versátil, capaz de conversar e discutir, tornando-se também uma nova 

presença para a imprensa carioca que aumentou no início do século XX.  

Em suma, a escolha do periódico A Vida Elegante – O Jornal das Senhoraspermitiu 

ampliar o olhar sobre a posição da mulher na sociedade, pois até 1914 não havia nenhuma 

publicação de grande porte, voltada exclusivamente para elas, ou seja, era evidente o 

predomínio masculino também nessa área e na fonte utilizada. A função da imprensa nessa 

época era remodelar a metrópole aos novos estilos de vida, disciplinando os ideais burgueses 

cultuados, como o lazer, o consumo e aos novos comportamentos e posturas.Na visão de Rejane 

Feijão, a imprensa, no início do século XX, ajudou na remodelação da metrópole aos novos 

estilos de vida, principalmente, com a entrada de novos públicos. 

                                                 
Moutinho e Valença fazem referência a uma música realizada por Noel Rosa sobre a casimira, fazendo relação da 

mesma com uma armadura que o fortifica, pesa e dói. 
24LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo, Companhia das Letras, 2011, p. 105. 
25 GORBERG, Marissa. Parc Royal: um magazine na modernidade carioca, 2013. Tese de Mestrado, CDD/FGV, 

Rio de Janeiro, 2013. 
26 EDMUNDO, Luís. O Rio de Janeiro do meu tempo. Rio de Janeiro: Conquista, 1957. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

813 

 

 

UMA CAPITAL EM MEIO À NATUREZA  

A CAPITALIDADE DO RIO DE JANEIRO NA ANIMAÇÃO 

“AQUARELA DO BRASIL” 

 

Leila Cristina Gibin Coutinho1  

 

INTRODUÇÃO 

Rio de Janeiro - cidade maravilhosa – terra tropical, de praias, de gente feliz, do homem 

cordial. Essas são algumas das ideias que compõe o imaginário brasileiro e internacional, acerca 

da região. Porém, esse imaginário e os demais foram construídos ao longo da história da cidade, 

cabe a nós historiadores ressaltar que muito do que se pensa sobre o Rio é referente ao 

desenvolvimento da identidade nacional brasileira durante as décadas de 30 e 40 pelo governo 

de Getúlio Vargas. 

Buscamos aqui refletir sobre como a capitalidade do Rio foi demostrada na animação 

Aquela do Brasil,2 curta inserido no filme Alô, Amigos(do original Saludo Amigos) produzido 

pelos estúdios Walt Disney Pictures,lançando em 1942 no Brasil e no ano seguinte nos Estados 

Unidos. É dirigidopor Wilfred Jackson, Jack Kinney, Hamilton Luske e Bill Roberts. 

Recebeutrês indicações ao Oscar por melhor trilha sonora de filme musical, melhor canção 

original e melhor som. Seu sucesso de público -  com destaque para o curta Aquela do Brasil3 

- levou a produção de uma nova animação de longa duração Você já foi à Bahia? (1944).4 

Alô, Amigos é dividido em quatro segmentos: o primeiro deles chamado Lago Titicaca 

que mostra a visita do irritadiço Pato Donald ao Peru, o segundo se chama Pedro e conta a 

história de um pequeno avião chileno, seu comprometimento e dificuldade de fazer uma entrega 

no lugar de seus pais. O terceiro El Gaucho Goofy apresenta a experiência de Pateta ao tentar 

ser um verdadeiro gaúcho argentino. E por último, Aquarela do Brasil, nos mostra a passagem 

                                                 
1 Graduanda em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.   
2
Alô, Amigos. Direção: Wilfred Jackson, Jack Kinney, Hamilton Luske, Norman Ferguson, Bill Roberts. Produção: 

Walt Disney. Estados Unidos: Walt Disney Pictures, 1942. 1 vídeo (42 minutos). 
3 ALÔ, AMIGOS. Disponível em: <http://cinemalivre.net/filme_alo_amigos_1942.php>. Acessado em 08 jul. 

2017. 
4
Você já foi à Bahia? Direção: Norman Ferguson. Produção: Walt Disney. Estados Unidos: Walt Disney Pictures, 

1944. 1 vídeo (72 minutos). 
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turística de Donald pela cidade maravilhosa, guiado pelo amistosíssimo Zé Carioca em sua 

primeira aparição das telas do cinema.  

Analisaremos a representação do Rio de Janeiro e seu potencial de capitalidade no curta 

em questão. Entendemos como capitalidade a capacidade que uma cidade ou região, tem de 

representar um todo, nesse caso, o Rio de Janeiro de conceber a nação brasileira. Tal propensão 

de correlação independe da cidade de ser ou não capital federal do país, mas de sua habilidade 

de irradiar características culturais e sociais, de ser uma caixa de ressonância para o restante do 

país. Nessa perspectiva, o filme nos permite pensar questões a respeito de diversas temáticas 

como a capitalidade e nacionalidade.5 A produção cinematográfica se mostra um novo campo 

de experimentação se comparado às demais fontes de caráter documental. Assim, entendemos 

que a produção cinematográfica pode reforçar ou subverter estereótipos a respeito de uma 

cidade e seus moradores,6 como no caso da animação analisada. 

Pressupomos que toda representação contida numa obra cinematográfica demonstra as 

intenções de seus produtores. Desde de sua narrativa, aos diálogos, músicas de fundo, cenários, 

o modo que os personagens se comportam e como eles se vestem. Assim como afirma 

MarcFerro, para a realização de uma análise fílmica é necessária uma combinação entre o 

visível e invisível somadas ao que não “pertence” ao filme, como o público, a crítica, a produção 

e o autor, levando em consideração também suas ausências.7 

 

 

AS DÉCADAS DE 30 E 40 

O contexto de produção da animação analisada foi um período intenso na história do país 

e na história mundial. A começar por 1930, ano que em Getúlio Vargas chega a presidência,em 

1937 ele estabelece uma ditadura e se mantém no poder até 1945, quando, na iminência de ser 

deposto, renunciou.8 Figura controversa, ditador carismático, é incontornável destacar a 

                                                 
5
PINTO, Carlos Eduardo Pinto de. Para além do hedonismo – a representação das praias cariocas no cinema 

moderno brasileiro (1955-1970). In: MAUAD, Ana Maria (Org.). Fotograficamente, Rio: a cidade e seus temas. 

Niterói, RJ: PPGHistória/Labhoi – UFF/FAPERJ, 2016, p. 118. 
6
FREIRE-MEDEIROS, Bianca. O Rio de Janeiro de Hollywood em quatro takes. Disponível em: 

<http://www.nusc.ifcs.ufrj.br/bianca.pdf>. Acessado em 8 jul. 2017, p. 1. 
7FERRO, Marc. O filme: uma contra-análise da sociedade? In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre (Orgs.).História: 

novos objetos. Rio de Janeiro: F. Alves, 1989, p. 203.Apud LOCASTRE, Aline Vanessa. Alô América do Sul! - 

Os estereótipos sul americanos na propaganda de guerra estadunidense. Anais do III Encontro Nacional de Estudos 

da Imagem. Londrina, PR, 201, p. 142-143. 
8
ENDERS, Armelle. A história do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Gryphus, 2015, passim. 
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importância de seu governo para história da capital carioca.Diferentemente de outros 

presidentes Getúlio não viu a capital nacional como um problema, mas fez dela o principal foco 

de irradiação do Brasil e do ser brasileiro “(...) o Rio de Janeiro passava assim a ser visto como 

um espaço de criação de uma cultura autenticamente nacional. ”9 Nesse período, existiam várias 

características culturais ligadas ao carioca e a cidade, como exemplo, a figura do sambista, do 

malandro, além de características geográficas da cidade que eram exaltadas, a principal delas 

sendo as praias e o Pão de Açúcar.  

Vargas objetivou fazer dessas imagens ligadas ao Rio como uma espécie de sinônimo 

para o país, investindo numa identidade nacional a partir do Rio e do carioca, para tal, ele fez 

uso de diversos aparelhos do governo como o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

criado em 1939. Esse órgão tinha como objetivo ordenar a propaganda nacional e imagem do 

país interna e externamente, responsável também pela censura, evitar a divulgação de uma 

imagem depreciativa do país, corroborando a vinculação de imagens positivas.10 

No contexto internacional, os Estados Unidos lançam uma política de relação amistosa 

com seus vizinhos conhecida como Política de Boa Vizinhança durante o governo de Franklin 

Roosevelt que denotava uma política não intervencionista aos países vizinhos, de forma a 

reconhecer sua soberania e possibilitando o aumento da rede comercial com os 

mesmos.11Roosevelt estabeleceu uma parceria com Disney para a produção de filmes, gibis, 

entre outros que mostrasse as características do continente americano para os seus habitantes e 

também os afastassem de influências nazifascista.12 

Um dos frutos dessa política de amizade foi a produção de duas animações de Walt 

Disney sobre a América Latina, um deles foi o Alô, Amigos que tinha pretensão de conseguir 

apoio dos países latinos para a política estadunidense e para o capitalismo, principalmente com 

a Argentina e o Brasil.13 O acordo foi vantajoso para Disney, que viajou com sua equipe para 

os países vizinhos para ter inspiração para o projeto, e ao mesmo tempo o governo 

                                                 
9
O’DONNELL, Julia. Entre praias e avenidas: um Rio de modernidades. In: Rio de Janeiro: histórias concisas de 

uma cidade de 450 anos/Secretaria Municipal de Educação. Rio de Janeiro: SME, 2015, p.134. 
10

BIGATE, Thais Ferreira; BOTELHO, José Mario. O discurso das canções de Ary Barroso.Anais doXVIII 

Congresso Nacional de Linguística e Filologia. Linguística Textual e Pragmática. Rio de Janeiro: CIFEFIL, 2014, 

p. 245. 
11

FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Um papagaio carioca contra as forças do Eixo. O Rio de Janeiro segundo o 

cinema (catálogo da mostra homônima). Rio de Janeiro: Caixa Cultural, 2011, p.15. 
12LOCASTRE, Aline Vanessa. Op. cit.,p. 145. 
13BIGATE, Thais Ferreira; BOTELHO, José Mario. Op. cit., p. 246. 
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estadunidense se encarregaria dos gastos da produção caso a bilheteria não fosse suficiente, o 

que não ocorreu, já que Alô, Amigos foi um sucesso.14 

 

 

UMA VIAGEM PELA AMÉRICA LATINA 

Em 1942 Walt Disney e sua equipe começaram uma viagem pelos países da América 

Latina, afim de documentar a cultura local, pois as animações não eram apenas um enredo 

fictício que ocorrem nas cidades, mas sim documentários ficcionais, Freire-Medeiros afirma 

que as ficções “(...) combinavam entretenimento, informações e doutrinamento político. ”15 

A equipe de Disney compunha cerca de 15 funcionários, que visitaram as cidades de 

Belém e Rio de Janeiro (Brasil). Antes da viagem a equipe realizou uma grande pesquisa acerca 

dos aspectos culturais e sociais dos países visitados.16 A recepção da equipe de Disney pelo 

governo Vargas foi amistosa, esse disponibilizou funcionários para que os auxiliassem, visto 

que o governante tinha interesse em veicular uma boa imagem do Brasil no exterior, inclusive, 

possibilitando o aumento do turismo, no intuito de colocar o país no “mapa do mundo. ”17 

Antes do início de cada curta, são mostradas imagens da equipe gravadas nos países em 

que percorreram, todas as imagens são colorizadas e compõem um pequeno documentário. 

Porém, algumas dessas imagens se perderam, então foram reproduzidas em estúdio nos Estados 

Unidos como a cena que ocorre no Brasil em que os artistas recebem uma aula de dança.18 Os 

roteiristas tinham dois objetivos com a animação: encontrar amigos para o Pato Donald, Mickey 

e seus companheiros e conhecer as danças, músicas e aspectos culturais locais, que muitas vezes 

são apresentados a partir de estereótipos considerados de forma pitoresca e exótica.19 

 

AQUARELA DO BRASIL OU AQUARELA CARIOCA? 

Ressaltamos a criatividade compelida no trecho Aquarela do Brasil, o que o torna uma 

das melhores animações de Walt Disney referente à América do Sul. Apesar de sua curta 

duração (cerca de oito minutos) é riquíssimo em referências ao Rio e à figura do carioca. 

Observamos com atenção cada momento do curta, desde seus personagens, suas falas, gestos e 

                                                 
14

ROSA, Marli. Pato Donald no Batuque dos “Bons Amigos”: Manifestações culturais na política da “boa 

vizinhança”. Anais do IX encontro da ANPHLAC. Goiânia:Universidade Federal de Goiás, 2010, p. 3. 
15FREIRE-MEDEIROS, Bianca, Op. cit., p.15. 
16ROSA, Marli.Op. cit., p.4.  
17FREIRE-MEDEIROS, Bianca,Op. cit.,p.15-16. 
18ROSA, Marli. Op. cit.,p.4-5. 
19LOCASTRE, Aline Vanessa.Op. cit.,p.147. 
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a cidade que eles percorrem, suas cores e melodias. Em resumo, temos a visita do estadunidense 

Pato Donald, que acaba conhecendo Zé carioca, que assume para si a responsabilidade de guiar 

Donald pela cidade, demonstrar suas atrações, bairros, bebidas, a música, etc.  

As primeiras imagens demonstram com mais clareza o seu aspecto documental, são 

apresentados os pontos turísticos do Rio de Janeiro enquanto o narrador nos conta um pouco 

sobre a estádia da equipe na cidade maravilhosa. A câmera enquadra o Pão de Açúcar, a praia 

de Copacabana, entre outros pontos turísticos que serviram de inspiração para os desenhos em 

aquarela. Vemos a equipe entretida e curiosa com os instrumentos utilizados no samba, tentando 

aprender a tocá-los e também dançar no ritmo da canção. É demostrado também o carnaval 

carioca, os carros alegóricos das escolas de samba e pessoas fantasiadas, inclusive, como 

baianas. A sequência destaca o samba, em especial, Aquarela do Brasil escrito por Ary Barroso 

que inspirou a animação, o narrador afirma que sua letra define muito bem a cidade. Nessas 

imagens percebemos a ausência de pessoas mestiças e negras, tanto da equipe de Walt Disney 

como em meio dos próprios brasileiros. 

A ficção começa, a primeira imagem que vemos é a capa do livro onde podemos ler o 

título do curta escrito em português e em inglês. Percebemos que o livro é, na verdade, uma 

partitura, que contém os créditos da animação, o fundo musical nesse momento é tipicamente 

americano somados a naipes de metais, há uma pausa na música dando início ao samba 

brasileiro e a imagem de uma folha em branco.20Um pincel começa a desenhar, o que mantém 

o espectador atento numa tentativa de adivinhar no que aqueles traçados irão se transformar. 

É curioso perceber o título do curta leva o nome do país “Brasil”, porém Donald não visita 

outras cidades além do Rio, e nem outro Estado. Esse é um primeiro indicativo da representação 

do Rio de Janeiro como um local que irradia cultura para as demais regiões. Outra palavra que 

se faz presente é “aquarela”. Esse detalhe técnico que nos é notório, é a presença de um Rio de 

Janeiro que não está “pronto”, nem mesmos os personagens que participam da diegese estão 

desenvolvidos, o cenário e os protagonista são desenhados por uma mão que segura pincel, 

linha após linha até o momento em que começamos a perceber os primeiros detalhes de uma 

cidade tropical. A primeira imagem do Rio, capital federal brasileira são os contornos de 

morros, praias e da vegetação atlântica, nada de prédios (vemos o Cristo, bem discreto), apenas 

características naturais. A natureza é marcante durante toda a animação, por isso, percebemos 

acidade como uma capital que convive em harmonia com a natureza. 

                                                 
20ROSA, Marli.Op. cit., p. 7. 
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Mas Disney não apresenta o Brasil apenas visualmente, ao mesmo tempo que a cidade é 

desenhada, ouvimos a canção Aquela de Brasil, que faz uma descrição das características do 

país tropical.Outro aspecto me chama atenção, principalmente ao comparar ao restante da 

animação, é a sua musicalidade que faz um pequeno convite para que o espectador dance e 

cante. E é assim durante quase todo o trecho. Logo, percebemos o samba!  

Fazemos um apontamento sobre a letra de Aquarela do Brasil um samba cantado por 

Aloysio Oliveira, composta por Ary Barroso. Lembramos também que o governo Vargas usou 

das músicas populares como samba para construir identidade nacional.21 A letra descreve uma 

representação do Brasil, faz um apanhado de referências ao Rio, letra de caráter ufanista que 

denota orgulho e amor à pátria.22 A canção é considerada um samba de exaltação, que busca 

demonstrar a grandeza do país em diálogo com exaltação da nacionalidade e também da 

valorização da miscigenação presente na obra de Gilberto Freyre Casa-Grande & Senzala.23 

Destacamos, logo de cara, a presença do mulato no curta – mesmo que não em imagem, 

mas em letra – chamado de inzoneiro. Em seguida, ouvimos citações ao samba e ao bamboleio, 

a um rebolado, uma ginga. Ou seja, nos primeiros versos ouvimos aspectos desassociáveis do 

Brasil/Rio e dissociáveis entre si, o mulato, o samba e a ginga.  A letra denota um país marcado 

pela religiosidade, é “terra de Nosso Senhor”. Trecho que também eleva a importância da 

cidade24 e coloca o Brasil como um país abençoado, pela natureza que a cerca, um paraíso. 

Em seguida a música também traz aspectos da natureza, a presença de fontes, de 

coqueiros, que não apenas dão coco, mas também servem de amparo para amarrar uma rede, o 

carioca tem o privilégio de deitar na rede embaixo de um coqueiro a observar a luz da lua! 

Reforçando características de uma natureza que predomina. Os últimos versos de Aquarela do 

Brasil que ouvimos, faz menção a um Brasil lindo e “trigueiro”, a última palavra talvez passe 

despercebida nos dias de hoje, mas faz referência ao moreno, mestiço, destacando a 

miscigenação brasileira.25 O Brasil é lindo e mestiço! Por fim, “terra de samba e pandeiro”. 

O curta chama atenção por suas cores quentes, associadas a um clima tropical, a natureza 

é exuberante, as plantas e frutas se transformam em animais e ajudam a compor o samba, os 

                                                 
21

 SOIHET, Rachel. O povo na rua: manifestações culturais como expressão de cidadania. In: FERREIRA, Jorge; 

DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Orgs.).O Brasil Republicano:  o tempo do nacional-estatismo – do início 

da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo. Livro 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013,p. 309. 
22BIGATE, Thais Ferreira; BOTELHO, José Mario.Op. cit., p. 242. 
23ROSA, Marli. Op. cit., p. 8. 
24BIGATE, Thais Ferreira; BOTELHO, José Mario.Op. cit., p. 243. 
25Ibidem, p. 244. 
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animais caem na folia. É notória a ligação de uma cidade que vive em sintonia com a natureza. 

Para Marli Rosa há sintonia entre os elementos cinematográficos como o som e o vídeo, dado 

sentido à canção e ao filme “Além de ter relação com a música, o filme também está em sintonia 

com a letra da canção: o que é pintado é um retrato idealizado de Brasil, com destaque para 

asua natureza, através de itens de sua fauna e flora. ”26 

O pincel da origem a Pato Donald, que logo se irrita como seu próprio pintor, a 

irritabilidade característica demarca não só o personagem, mas que também pode ser associada 

ao estadunidense. E contrasta com o amistoso nativo, Zé Carioca, que surge em seguida, chega 

dançando e animado.  Zé é visto como uma encarnação do malandro e da festividade carioca.27 

A própria escolha do papagaio para simbolizar o brasileiro é interessante, pois é uma ave 

considerada dócil, simpática que “fala”, assim ligando-a ao estereótipo brasileiro.28 Zé é um 

papagaio verde, mas suas penas traseiras chamam atenção pela presença das cores vermelho e 

azul, tons da bandeira estadunidense, detalhe que quase passa despercebido, que sugere uma 

relação entre os dois países e governos. Ao analisarmos mais de perto a personalidade de Zé, 

notamos a construção de um homem cordial, termo desenvolvido por Sérgio Buarque de 

Holanda, a palavra cordial vem de coração, que significa emotivo, hospitaleiro. George Avelino 

Filho caracteriza esse homem cordial como hospitaleiro e generoso.29 Ao mesmo tempo ele 

também é malandro, mas um malandro domesticado que não faz mal a ninguém.  

Tem início uma cena cómica no encontro dos dois personagens contrastantes, percebemos 

o grande entusiasmo de Zé ao conhecer o famoso Pato Donald. Há uma troca de cartões de 

visita, é interessante notar que o cartão de Zé traz letra cursiva, demostrando informalidade, 

quanto a de Donald não apresenta caraterísticas de sua grafia, marcando diferença entre os 

dois.30 Ao conhecer o pato hollywoodiano, Zé o envolve num grande abraço (apesar de Donald 

propor um aperto de mão formal) como ele mesmo caracteriza o abraço como “bem carioca. ” 

Ele também demonstra a boa hospitalidade do carioca para o turista e sua boa vontade em 

                                                 
26ROSA, Marli. Op. cit., p. 7. 
27O’DONNELL, Julia.Op. cit., p. 136. 
28ALMEIA, Lia; MUNEIRO, Lílian.Alô Amigos! – Zé Carioca como representante nacional.Anais doXIV 

Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste. Recife, 2012. p. 1-14. 
29

AVELINO FILHO, George. Cordialidade e Civilidade em Raízes do Brasil. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, 1989. Disponível em <http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_12/rbcs12_01.htm>.Apud 

ROCHA, Anderson A. Zé Carioca e o homem cordial: Um retrato do brasileiro No Cinema. Anais do X Seminário 

de Ciências Sociais - Tecendo diálogos sobre a pesquisa social. Maringá, 2012, p. 142. 
30ALMEIA, Lia; MUNEIRO, Lílian. Op. cit.,p. 11. 
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apresentar a Donald as maravilhas de seu país, marcado principalmente por sua afetividade, 

característica associada aos cariocas até os dias de hoje.31 

Os dois aventureiros seguem juntos desbravando a cidade, Zé acaba citando dezenas de 

localidades cariocas, o que faz Donald ficar louco em pesquisas em meio a livros, visto que não 

são locais internacionalmente desconhecidos, são nomes que para Donald não significam nada. 

O papagaio cita: Tijuca, Copacabana, Urca, Salgueiro, Laranjeiras, Botafogo, Andaraí, Meier, 

Jardim Botânico, Quinta, Campo de Santana, Cinelândia, Praça XI, São Cristóvão, Niterói, 

Paquetá, Avenida Atlântica, Leme, Leblon, Gávea, Pão de Açúcar e Corcovado. Ele faz uma 

mistura de endereços, citando avenidas, bairros, pontos turísticos e até mesmo outras cidades 

próximas ao Rio, mas entende-se que todos esses locais pertencem ao Rio. O trecho apresenta 

uma cidade complexa que não se resume à zona Sul e ao Centro, mas ao mesmo tempo a zona 

Oeste não é citada, nem as favelas (com exceção ao Salgueiro que passa como um título 

qualquer) e os bairros da periferia.  Interessante notar a citação a Praça XI, conhecido reduto 

do samba, que estava sendo demolida nesse mesmo período para dar lugar a Avenida Presidente 

Vargas.32 Apesar das citações, os dois continuam visitando apenas bairros da turísticos da zona 

Sul. Zé carioca em alguns momentos ainda conversa em inglês com o amigo e o convida 

“Vamos conhecer a cidade”,33 o tirando do meio de todos os dicionários que o envolvem. 

Conforme Pato Donald segue em seu tour pela “Terra do samba”34ele se mostra um 

desconhecedor do gênero musical, Zé resolve demonstrar o que é o samba então começa a tocar 

Tico-tico no Fubá, seus instrumentos são seu próprio corpo e um guarda-chuva! E até 

transforma o chapéu de Donald em uma sanfona. Os objetos ganham vida e movimento com o 

samba, inclusive as pernas de Donald ganham movimentos involuntários e começam a dançar 

sozinhas! O samba é corroborado como um ritmo irresistível. 

Apesar da cidade ser predominantemente envolvida pela natureza, começamos a perceber 

também características urbanas. Como as curvas feitas pelo pincel que dão origem as pedras 

portuguesas, numa clara referência a Copacabana mesmo que sem a presença da praia. O bairro 

é um dos principais pontos turísticos da cidade, ao considerar o Rio de Janeiro como uma síntese 

do Brasil, Copacabana também pode ser considerada como uma síntese da cidade.35 

                                                 
31LOCASTRE, Aline Vanessa.Op. cit.,p.150. 
32HISTÓRIA DA PRAÇA ONZE – DA FAMÍLIA REAL A BERÇO DO SAMBA. Disponível em: 

<http://diariodorio.com/historia-da-praca-onze/>. Acessado em 8 jul. 2017. 
33 Tradução livre de: “Let’s go see the town”. 
34Tradução livre de: “Land of the samba”. 
35O’DONNELL, Julia. Op. cit., p. 136-137. 
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Nossa dupla chega a um bar requintado onde se lê com facilidade a palavra “cachaça” 

uma típica bebida brasileira ligada a samba e a vida boêmia. Donald acaba descompensado ao 

ingerir tal bebida e logo começa a soluçar, a partir de seu soluço e de uma caixinha de fósforo 

Zé Carioca acaba criando uma melodia de samba e manda um recado para Donald: “Agora você 

pegou o espírito do samba!”36 Estabelecendo uma relação entre a bebida e a música.  

A cachaça também serve de tinta para a transformação do cenário, com ela são pintados 

os sambistas e seus instrumentos (fig. 1). Então, nós vemos a completude desse cenário musical, 

estamos em um cassino, que envolve o samba, temos aparição de sombras que componham a 

cena: os próprios sambistas e uma dançarina, referência clara a Carmem Miranda. Um detalhe: 

a cachaça que se transforma nos sambistasé marrom, algo não muito comum. O que faz com 

que os sambistas também sejam marrons, conjecturamos então que eles são sambistas negros.  

Apesar de também formarem silhuetas, as sombras de Donald e da possível Carmem 

Miranda (fig. 2), são de cores variadas e não marrom, são azuis, vermelhas e etc. Assim a cor 

marrom diferencia as silhuetas e marca a presença do negro. Estes também estão presentes 

naanimação, através da letra de Aquarela do Brasil como visto mais a cima. Assim percebemos 

uma ligação entre o samba, sambistas negros e mestiços e a cachaça.  

Figuras 1 a 2 

É interessante notar a referência a Carmem Miranda, travestida de baiana, nesse período 

ela já era conhecida pelos norte-americanos como um ícone que exalava beleza e sensualidade 

associada a dança e a música brasileira.37Vale ressaltar que ao fazer do Rio de Janeiro como 

uma parte que representa o todo, foram atribuídas a cidade, características originarias de outras 

regiões, nesse caso, a figura da baiana relacionada ao Rio. 

                                                 
36Tradução livre de:“Now you have the spirit of the samba!” 
37BIOGRAFIA. Disponível em: <http://www.carmenmiranda.com.br/>. Acessado em 8 jul. 2017. 
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Um dos últimos registros do curta demonstra um prédio que abriga o cassino, podemos 

ver seus letreiros que fazem referência principalmente aos cassinos da Urca, Atlântico e 

Copacabana, que também são grandes alusões a pontos turísticos para os estrangeiros. Assim o 

passeio pelo Rio vai chegando ao fim, na noite carioca, a cidade está iluminada, com enfoque 

na baía de Guanabara, com a figura emblemática e natural do Pão de Açúcar, que é o aspecto 

natural da cidade, somados a traços urbanos: ali podemos ver os prédios, a iluminação artificial 

da cidade, mas também a luz da lua “nas noites claras de luar” como no começo da canção. A 

imagem panorâmica final, de um lado cercada pelo mar e por outro pelas montanhas e floresta, 

reafirmando a cidade em paralelo a natureza (fig. 3).  Demostrando um país de exuberante 

beleza natural, mas também ligado a elementos culturais como a música e dança.38 Nos 

despedimos da animação observando a cidade do alto Rio de Janeiro e ouvindo uma canção que 

fala sobre o Brasil, a já citada Aquarela do 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

Podemos comparar o curta Você já foi a Bahia? que conta as aventuras de Pato Donald, 

Panchito e Zé Carioca e se passa na Bahia, outra localidade brasileira que ganha destaque 

internacional. No longa, vemos algumas características comuns a Aquarela do Brasil como a 

presença do samba, dos sambistas e também da baiana, mas em dessemelhança, não vemos a 

monumentalidade da natureza ligada a cidade, como vemos no Rio. Vale lembrar que tanto 

Aquarela do Brasilquanto Você já foi a Bahia? Foram apresentadas ao governo Varga e 

passaram por sua aprovação, como também receberam elogios pela boa divulgação que faziam 

pelo Brasil e também por mostrar um país majoritariamente branco.39 

                                                 
38ROSA, Marli.Op. cit., p. 9. 
39FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Op. cit., p. 4. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao correr da discussão apresentada acima, é notório, através do curta Aquarela do Brasil, 

o papel que o Rio de Janeiro desempenhou durante o século XX. Percebemos nessa produção 

Disney várias características empregadas por Vargas na construção da identidade nacional 

brasileira, ao buscar unidade em um país de dimensões continentais e culturalmente plural. Ao 

perceber no Rio uma capitalidade em potencial que foi alavancada por plataformas midiáticas. 

Utilizando a cidade como síntese para questões que estavam em voga, como a valorização da 

contribuição das três “raças” que formariam o brasileiro, a negra, a indígena e branca. 

Valorizando principalmente a mestiçagem, demonstrando no Brasil uma democracia racial.  

O filme busca reforçar aspectos positivos, como a afetividade. O abraço dado ao amigo 

estrangeiro por Zé Carioca que poderia ser o abraço do próprio Cristo Redentor de braços a 

abertos para cidade e seus visitantes. O curta ressalta também a boa convivência com a natureza, 

com o mar, com os morros e a floresta.  E demonstra o Rio como uma terra festeira, alegre, 

simpática, sensual, que dança e canta num ritmo contagiante. Servindo ao interesse privado e 

comercial de Walt Disney e também a ideologias políticas do governo Roosevelt e Vargas. 

Assim como afirma Graeme Turner “o cinema desempenha uma função cultural, por meio de 

suas narrativas, que vai além do prazer da história. ”40 

Mesmo que tenha perdido o posto de capital federal para Brasília, o Rio continua a 

representar o país em vários aspectos culturais, sociais entre outros, muitos deles originados no 

nas décadas de 30 e 40. Lembramos ainda da recente animação Rio,41 que ganhou uma 

sequência chamada Rio 242, ou seja, a produção de dois longas-metragens que levam o nome 

da cidade (mesmo que a sequência se passe em parte na Amazônia). É impossível não perceber 

as semelhanças no imaginário da cidade e do carioca já apresentados anteriormente em 

                                                 
40TURNER, Graeme. Cinema como prática social. São Paulo: Summus, 1997, p. 69.Apud ROCHA, Anderson A. 

Op. cit., p. 147. 
41

Rio. Direção: Carlos Saldanha. Produção: Chris Wedge. Estados Unidos: Blue Sky Studios& 20th Century Fox 

Animation, 2011. 1 vídeo (96 minutos). 
42

Rio 2. Direção: Carlos Saldanha. Produção: Bruce Anderson, John C. Donkin. EstadosUnidos: Blue Sky Studios 

& 20th Century Fox Animation, 2014. 1vídeo (111 minutos). 
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Aquarela do Brasil, como o samba, apesar de não ser o mesmo da década de 40, entre outros. 

Mas Rio também abre margem para a presença favela e da violência. 

Concluímos a importância da análise fílmica, demostrando a possiblidade de uma melhor 

compreensão do período estudado. E também pensar a produção como uma intenção de plasmar 

imagens especificas de uma cidade e seus habitantes, as vezes se valendo de características 

existentes e reforçando-as. Assim o cinema se mostra como grande possiblidade de vinculações 

de informações, ampliação de ideologias e como fonte histórica. Fazer uma leitura de Aquarela 

do Brasil hoje, nos possibilita pensar a imagem do Rio como caixa de ressonância do Brasil no 

século XX e também nos dias de hoje. 
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A LUTA PELA CENTRALIZAÇÃO POLÍTICA DO DISCURSO 

REGRESSISTA DE BERNARDO PEREIRA DE VASCONCELOS 

 

Luaia da Silva Rodrigues* 

 

Bernardo Pereira de Vasconcelos, importante político e estadista do século XIX, foi um 

dos principais líderes do Regresso, grupo político formado a partir de 1835 considerado pela 

historiografia o primeiro embrião dos Saquaremas. Assustados com as perturbações e as 

instabilidades do período regencial, o desejo de todo regressista, inclusive do próprio 

Vasconcelos, era a “Ordem e a Paz”. Tendo em vista esta bandeira, estes homens lutaram pela 

centralização das decisões políticas e pelo fortalecimento do governo central enquanto 

“remédio para todos os males do Brasil”. 

A demanda por centralização política proposta por Vasconcelos se materializou em seu 

discurso na reformulação de algumas leis, a exemplo da revisão das atribuições das Assembleias 

Provinciais, das Guardas Nacionais, do Júri Popular e dos Juízes de Paz. No geral, elas se 

interligavam a uma única demanda: o fortalecimento do governo central frente as inúmeras 

instabilidades políticas vivenciadas até aquele momento. 

Que homem sensato e bem intencionado haverá, que possa tolerar por 

mais tempo, alias muito profícua e santa, a Instituição do Júri pelo 

modo, por que está organizada entre nós? Quem pode mais sofrer o 

Vandalismo da maior parte dos nossos Juízes de Paz, torneados de 

atribuições gigantescas e tão monstruosas, que são os maiores 

despotazinhos, que tem visto o Brasil? Que contradições entre o nome 

e as funções desses juízes!! Quem pode ver sem indignação o modo por 

que estão organizados entre nós as Guardas Nacionais, cujos oficiais 

são eleitos a bel prazer dos próprios soldados, os quais só escolherão e 

elegerão aqueles que mais se prestarem a relaxação e indisciplina? 

Finalmente olhe-se atentamente para os nossos dois Códigos, e 

qualquer conhecerá, que eles contém disposições, que certamente não 

convém ao Brasil. 1 

 

No trecho acima publicado pelo Sete d’Abril – jornal expressão do pensamento político 

de Bernardo Pereira de Vasconcelos – percebemos quais eram os principais pontos que os 

regressistas desejavam mudar nas leis brasileiras. Em relação ao júri popular, eles discordavam 

da forma pela qual os cidadãos eram convocados. Segundo eles, opinar numa sentença criminal 

                                                 

*Doutoranda em História pelo PPGH-UFF 
1 Ver Sete d’Abril n.343 – 12/05/1836 – p.2 
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e, com isso, definir o destino de outra pessoa era uma responsabilidade muito grande que 

caberia apenas aos cidadãos mais ilustres da sociedade. E esse era o grande problema, pois eles 

entendiam que a maioria das províncias brasileiras não possuíam homens qualificados para este 

cargo, excluindo dessa maioria, por exemplo, as províncias do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, 

da Bahia e a de Pernambuco. 

Durante vários números2 o jornal carioca manifestou sua insatisfação com os membros 

escolhidos para integrar a instituição do júri – que ora não possuíam a instrução adequada, ora 

careciam de probidade, ou os dois juntos. Na edição do dia 6 de fevereiro de 1836 esse 

descontentamento está manifesto em suas páginas, que diz: 

Ao ler-se a história de tantos julgamentos que revoltam a razão e a lei, 

quem desconhecerá que defeito existe, se não na Instituição considerada 

por si, de certo na sua organização entre nós? Acostumados a apropriar-

nos de tudo quanto encontramos de bom nos estrangeiros, nós 

transplantamos as mais sublimes teorias para o nosso País sem 

examinarmos com a devida circunspecção se o terreno já estava 

preparado para receber a planta que se lhe destina […] Para que possa 

aproveitar a um País o estabelecimento dos jurados é mister que seus 

habitantes tenham adquiridos um certo grau de instrução, que tenham 

uma força de caráter já bem desenvolvida e que a moralidade entre eles 

seja respeitada […] Nós não duvidamos que alguns pontos do Brasil 

estejam nas circunstâncias de receber desde já, de praticar mesmo, 

como se deve esperar de um povo ilustrado e moralizado o atual Código 

de Processo; mas em todo o Império ele certamente não é exequível3.     

 

 Como vimos, as críticas giravam em torno da falta de qualidade dos membros do júri. 

Uma das principais propostas dos regressistas era a criação de um novo sistema de alistamento, 

já que eles entendiam que os requisitos exigidos no Código de Processo “eram tão vagos, as 

autoridades encarregadas da classificação tão pouco próprias para fazê-las com exatidão, que 

isso muito deve ter contribuído para os maus resultados que se tem colhido do primeiro ensaio 

dos jurados”4. 

O Sete d’Abril propôs também três níveis distintos de aplicação desta instituição. Em 

lugares considerados “mais civilizados” e onde existiam a quantidade suficiente de “pessoas 

ilustres”, o júri popular poderia ser integralmente aplicado. Nos lugares ligeiramente atrasados, 

a instituição do júri seria parcialmente executada. Nestas cidades, a população seria a 

                                                 
2 Encontram-se críticas ao júri popular nas edições do Sete d’Abril de n. 233 – 31/03/1835 – p.2; n.278 – 

19/09/1835 – p. 1-2; n.297 – 25/11/1835 – p. 3-4; n.332 – 30/03/1836 – pp. 1-2-3; n. 334 – 06/04/1836 – p. 1-2; 

n. 339 – 20/04/1836 – p. 1-2; n. 343 – 12/05/1836 – p. 1-2; n.650 – 21/12/1838 – p. 2-3-4. 
3 Ver Sete d’Abril n.317 – 06/02/1836 – p.1. 
4 Ver Sete d’Abril n.317 – 06/02/1836 – p.2. 
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responsável pelas sentenças de apenas alguns crimes, excluindo, obviamente, os casos mais 

importantes. E, finalmente, nos lugares considerados desprovidos de “pessoas ilustres”, a 

população não teria o direito de exercer esta função, ficando as decisões judiciais a encargo dos 

juízes próprios5. Segundo ele, “estas distinções poder-se-á estimular a população a que se torne 

mais industriosa, mais ilustrada, para que ganhe aqueles privilégios e vantagens que gozam as 

suas vizinhas”6.   

Outro ponto que incomodava os partidários do Regresso eram os enormes poderes 

atribuídos aos juízes de paz. O incomodo era tanto que o Sete d’Abril se referia a eles como 

“despotazinhos”7. Além das diversas atribuições, esses homens possuíam tantos poderes no 

processo de investigação criminal que atrapalhavam a imparcialidade da investigação e 

ocasionavam diversos conflitos locais. O jornal carioca chegou a ironizá-los por carregarem em 

seu nome a palavra paz, mas serem os responsáveis por muitas das desordens que aconteciam 

nas províncias brasileiras8. No essencial,  desejavam a redistribuição dos poderes dos juízes de 

paz por meio da criação de novos cargos policiais e a autonomia do governo central na escolha 

destes funcionários. 

No dia 21 de maio de 1836, o Sete d’Abril reclamou das “atribuições monstruosas” que 

eram responsabilidades dos juízes de paz que os transformavam em “pau para toda obra”. 

Inclusive, as inúmeras responsabilidades que estes juízes possuíam geravam dificuldades 

práticas como, por exemplo, a escassez de magistrados capacitados para a realização de todas 

estas funções. Segundo o Sete d’Abril, “a maior parte deles entendiam disso quanto [ele] 

entendia os jeroglíficos do Nilo, daí a facilidade com que se anulavam os sumários”9. A 

escassez de indivíduos que possuíssem os conhecimentos necessários para assumir tal cargo 

levou o jornal carioca a defender a redução tanto das atribuições quanto do número dos juízes 

de paz nas províncias brasileiras. 

E, se a experiência mostra que ainda nas províncias mais ilustradas e 

nas capitais, as justiças de paz não produzem todos os bens que podiam, 

e antes produzem males, como poderemos acreditar que para o interior, 

que nas províncias remotas, produzam elas algum bem? 

                                                 
5
 O periódico carioca nunca deixou claro as cidades consideradas aptas a usufruir deste direito, a não ser pelas 

províncias do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de Pernambuco que, segundo ele, possuíam o ilustramento 

necessário para desempenhar tal função. 
6 Ver Sete d’Abril n.317 – 06/02/1836 – p.2. 
7 Ver Sete d’Abril n.343 – 12/05/1836 – p.2; Sete d’Abril n.332 – 30/03/1836 – p.1 
8 Ver Sete d’Abril n.343 – 12/05/1836 – p.2 
9 Ver Sete d’Abril n. 346 – 21/05/1836 – p.1 
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É, pois nossa humilde opinião que o número espantoso que o Código 

de Processo Criminal criou de juízes de paz, bem longe de ser um bem, 

foi um mal para o país. Serviu para mais desacreditar a Instituição, 

vexando o povo; e, portanto, que quanto a organização, deve-se adotar 

de novo Juízes de Paz somente por Paróquias em regra geral, e, quando 

muito, em alguma populosa e rica capela curada por exceção.10 

 

Como a leitura da citação acima nos mostra, o mesmo argumento utilizado para 

condenar o júri popular foi empregado para criticar os juízes de paz. De acordo com o Sete 

d’Abril, poucas províncias brasileiras eram ilustradas o suficiente para reproduzir as instituições 

liberais inglesas. Foi a partir do argumento de incompatibilidade de certas instituições 

estrangeiras aos costumes brasileiros, que Vasconcelos construiu sua retórica crítica aos códigos 

brasileiros. Fazendo referência “ao escritor carapuceiro”11, afirmou que a administração 

brasileira podia ser apelidada de “também nós”, visto que todas as suas instituições políticas 

eram copias de outras – “Os ingleses tem banco? Também nós. Tem júri? Também nós. Tem 

juízes de paz? Também nós. Tem guarda nacional os franceses? Também nós”12. Nesse sentido, 

a reinterpretação destas instituições eram necessárias, para que elas fossem adequadas a 

realidade brasileira. 

Um segundo problema apontado pelos regressistas se relacionava à forma pela qual 

estes juízes eram escolhidos. Para eles, em vez de serem eleitos pelas próprias províncias, 

deveriam ser indicados pelo Poder Executivo. Em artigo de 20 de julho de 1838, o Sete d’Abril 

reafirmou esse desejo. É possível que o texto em questão seja da autoria do próprio Bernardo 

Pereira de Vasconcelos, devido a forma como esse assunto é abordado e por este artigo ser 

assinado por “P.B.”, sigla invertida de seus dois primeiros nomes. Neste artigo, é reiterado a 

importância do governo nomear os juízes, pois somente assim poderiam contar com eles. 

Portanto, fica claro que grande parte da insatisfação de Bernardo Pereira de Vasconcelos 

com esta instituição política diz respeito à falta de controle do governo central sobre elas. Ele 

considerava que as províncias brasileiras detinham poderes excessivos que levariam o Estado 

brasileiro a dissolução. Em discurso na Câmara dos Deputados no dia 12 de julho de 1836, que 

foi transcrito no Sete d’Abril em 03 de agosto de 1836, Vasconcelos evidenciou seu 

entendimento sobre esta questão. A passagem é longa, mas vale a pena ser conferida na íntegra:   

Não está de certo o nobre ministro na ideia que seja possível administrar 

justiça boa e imparcial se as leis a seu respeito e a ordem do processo 

forem de competência do Poder Geral, pertencendo ao Provincial criar, 

                                                 
10 Ver Sete d’Abril n.247 – 19/05/1835 – p.2 
11 O escritor carapuceiro era Miguel do Sacramento Lopes da Gama. 
12 Ver Sete d’Abril n. 346 – 21/05/1836 – p.1 
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suspender e demitir os empregados necessários de primeira Instância, 

bem como definir suas atribuições. Tenha sempre por diante o Ilustre 

Ministro da Justiça que todos os Governos Federais até agora existentes, 

excetuando somente o da América do Norte, tem perecido pela fraqueza 

e debilidade no Exterior e pelas dissensões e Guerra Civil no Interior. 

Ora estes grandes males de que tem acabado todos os Governos 

Federais procede da confusão entre os poderes de seus diversos 

Governos: uns querem mais do que os outros; só a força pode chamar a 

razão: multiplicam-se todos os dias conflitos de jurisdição, que ao fim 

terminam pela dissolução do Estado Social. E convirá ensaiarmos se 

estes princípios têm também força entre nós, podem também arruinar o 

Brasil?! Srs. não provoquemos lutas entre os diversos Governos Geral 

e Provincial: lutas que não podemos prevenir surgirão entre um e outro; 

cumpre esforçar-nos para que elas sejam somente lutas de interesses e 

não de autoridades13. 

 

A citação acima faz menção à “confissão” do atual ministro da justiça – Gustavo Adolfo 

de Aguilar Pantoja – ocorrida no debate parlamentar do dia anterior. Ele teria dito que os juízes 

eram empregados gerais e não provinciais como sustentava o governo. No entanto, continuava 

apoiando a posição de Feijó nesta questão. Vasconcelos o criticou justamente por esse motivo 

– por “sacrificar seus pensamentos à concórdia e harmonia com seus colegas, cedendo-lhe 

assim em assunto tão vital”14. De acordo com o político mineiro, este era um assunto de suma 

importância para o futuro do Estado brasileiro, tendo em vista, os diversos conflitos 

jurisdicionais que estavam acontecendo. Vasconcelos defendia que os poderes provinciais de 

criar, suspender, demitir e decidir as atribuições de certos empregados públicos, a exemplo dos 

juízes de paz, fossem responsabilidades apenas do Governo central. Segundo ele, “só a força 

podia chamar a razão”. Nesse sentido, a centralização seria necessária a Vasconcelos, pois 

evitaria os perigos das “dissensões e Guerras Civis” presentes em um governo federalista. 

A organização das Guardas Nacionais foi outro ponto combatido pelos regressistas. As 

críticas a esta instituição se assemelhavam as desenvolvidas contra os juízes de paz. Em ambos 

os casos eles estavam insatisfeitos com a falta de controle do poder central. De acordo com a 

lei, os oficiais da Guarda Nacional eram escolhidos através de uma votação entre os soldados 

que a compunham. A principal argumentação do Sete d’Abril era que a escolha dos oficiais por 

meio de eleições contribuía para a indisciplina dos soldados, já que os mesmos votariam apenas 

naqueles que fossem menos rígidos. 

Daqui infiro que, apontando para a experiência, que entre nós as 

eleições para as funções públicas serão tanto mais defeituosas e 

descovenientes, quanto forem mais diretas. De todo o exposto concluo 

                                                 
13 Ver Sete d’Abril n.367 – 03/08/1836 – p.3 referente ao debate parlamentar do dia 12 de julho de 1836. 
14 Ver Sete d’Abril n.367 – 03/08/1836 – p.3 
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que, em minha humilde opinião, os Oficiais das Guardas Nacionais 

devem ser todos da escolha do Governo, como acontecia com as nossas 

antigas e bem organizadas milícias. O que é que temos visto, e vamos 

vendo desse nosso sistema de eleição quase direta? Não há bicho careta, 

que não tenha, ou que se não presuma ter 200$ RS de renda: correm 

todos a votação: e quais são eleitos? Ordinariamente as pessoas menos 

dignas.15 

 

Por diversas vezes o Sete d’Abril condenou a forma de organização das Guardas 

Nacionais afirmando que as eleições quase diretas contribuam para a indisciplina desta 

importante instituição brasileira16. Na citação acima vemos que a renda permitida para a 

candidatura ao cargo de oficial era outro problema. Eles entendiam que os cargos de mando 

deviam ser ocupados apenas pelos mais “ilustres cidadãos”, ou seja, pelos mais ricos, aqueles 

que tinham interesse na manutenção das hierarquias sociais do império brasileiro. Além do 

mais, as guardas nacionais eram um importante braço armado do império e, por isso, era 

fundamental que ela estivesse no controle e/ou controlada por homens indicados pelo poder 

central. 

O relatório do ministério da justiça escrito por Bernardo de Pereira de Vasconcelos – e 

apresentado na Câmara dos Deputados em 1838 – reafirmava sua insatisfação com o júri 

popular, os juízes de paz e as guardas nacionais a partir de argumentos amplamente discutidos 

pelo Sete d’Abril. Neste relatório, Vasconcelos criticou abertamente alguns itens dos códigos 

brasileiros, a começar pelo Código de Processo Criminal, que segundo ele “mereceu elogios de 

sábios Jurisconsultos, mas nem por isso deixou ele de reclamar algumas alterações e 

melhoramentos”17. 

Uma das cláusulas que precisava ser reformada no Código Criminal, segundo 

Vasconcelos, era a que definia os crimes de rebelião, especialmente, a parte que isentava de 

pena os cúmplices desse crime. Mesmo sabendo que era impossível punir todos aqueles que 

tivessem algum envolvimento neste delito, Bernardo Pereira afirmava que era perigoso para a 

tranquilidade pública e para a estabilidade das formas governamentais da Nação, que não 

houvesse nenhuma punição para as pessoas que auxiliassem os revoltosos, já que “uma vez que 

                                                 
15 Ver Sete d’Abril n.347 – 25/05/1836 – p.4 
16 Encontram-se críticas as Guardas Nacionais nas edições do Sete d’Abril de n.329 – 21/03/1836 – p. 1-2; n.343 

– 12/05/1836 – p. 1-2; n.346 – 21/05/1836 – p.1-2; n.417 – 25/01/1837 – p.3-4; n.467 – 19/06/1837 – p.4-5; e 

n.468 – 22/06/1837 – p. 1-2. 
17 Ver Relatório do Ministério da Justiça. Ano de 1837. P.13 
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lhe caibam os caracteres de cumplicidade, não sujeita a pena alguma, será fortíssimo o 

incentivo para os conspiradores”.18. 

Após criticar que os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos fossem 

punidos através de uma simples suspensão – que prejudicava mais os cidadãos brasileiros do 

que o próprio criminoso -, Bernardo Pereira de Vasconcelos afirmou que todos os defeitos no 

Código Criminal seriam toleráveis se “a organização Judiciária e a marcha do Processo fossem 

mais perfeitas e ajustadas às circunstâncias do País”19.  Segundo ele, o maior problema não 

eram os defeitos na legislação penal, mas a péssima administração da justiça brasileira e a 

escolha dos funcionários inadequados para exercer os cargos de justiça. Um exemplo disso eram 

os próprios Juízes de paz que, segundo ele, não possuíam todas as competências necessárias 

para assumir tal cargo. 

A formação de culpa, sem duvida a parte mais delicada e essencial do 

Processo, a que exige a maior atividade, prontidão e sagacidade em 

colher, e reunir todas as provas, e circunstâncias relativas ao delito e ao 

delinquente, é cometida exclusivamente a Juízes de Paz, nos quais se 

não requer a qualidade de Jurisconsultos, e que muitas vezes por 

ignorância dão lugar a nulidades, que trazem consigo a impunidade dos 

criminosos ou deixam escarpar circunstancias muito importantes e que 

muito influíram no julgamento.20 

 

As críticas de Vasconcelos a respeito do júri popular se assemelhavam a estes mesmos 

argumentos. Segundo ele, a escolha dos jurados ficava a encargo de uma junta composta por 

Vereadores, Juízes de Paz e de Párocos que incluíam ou excluíam pessoas sem nenhuma 

restrição ou limitação a sua qualificação pessoal. Não era o bom senso, a probidade, a 

inteligência ou a integridade política que guiava a escolha dos indivíduos que comporiam os 

corpos dos jurados, mas sim as disputas e as divisões partidárias existentes em cada província. 

Nesse sentido, era importante para Bernardo Pereira de Vasconcelos que o governo central 

tivesse participação, mesmo que indireta, na escolha dos membros do júri popular. 

Outro ponto criticado por Vasconcelos em seu relatório era a quantidade de participantes 

em cada júri. Ele discordava da necessidade de 60 jurados em cada sessão, uma vez que, não 

haviam 60 homens qualificados para esta função na maioria dos municípios brasileiros. O 

político mineiro dizia que um tribunal composto desta maneira não oferecia nenhuma das 

                                                 
18 Ver Relatório do Ministério da Justiça. Ano de 1837. P.13 
19 Ver Relatório do Ministério da Justiça. Ano de 1837. P.14 
20 Ver Relatório do Ministério da Justiça. Ano de 1837. P.14 
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vantagens que “constituem a excelência da Instituição dos Jurados, antes apresentava todos os 

males e inconvenientes que trazem consigo Juízes certos, sem nenhuma das circunstâncias para 

a boa administração da Justiça”. 21. 

Ainda neste mesmo relatório, o político mineiro chamou atenção dos deputados gerais 

para os problemas da Guarda Nacional. Fora os inconvenientes com as faltas de armamento, de 

qualificação ou de recrutamento, esta instituição lidava com as constantes intromissões dos 

juízes de paz e das câmaras municipais em seus assuntos, criando inúmeros conflitos entre as 

facções locais e embaraçando a marcha das operações militares. Nesse sentido, Vasconcelos 

defendeu a conveniência de “dividir o poder para dificultar o abuso, mas dividindo-o, cumpre 

ao mesmo tempo deixar a cada uma das Autoridades desempeçado o caminho para que possa 

mover-se e andar livremente” 22. 

Na verdade, o que Bernardo de Pereira de Vasconcelos propunha era que os poderes 

provinciais antes concentrados fossem retirados/redistribuídos das províncias e dispostos de 

maneira que o poder central tivesse maior controle. Dessa forma, ou eles ficavam sob ingerência 

direta do governo ou sob comando de algum funcionário que fora indicado por ele. Era essa a 

centralização política almejada pelos homens do Regresso. 

 Por fim, o relatório ministerial discute as mudanças a serem realizadas no Ato 

Adicional. Vasconcelos entendia que era muito mais urgente resolver as falhas deixadas pela 

reforma de 1834 - particularmente, na parte em que ela decide sobre as atribuições e sobre os 

empregados provinciais – do que as do Código de Processo Criminal, porque elas resolveriam 

em grande medida os problemas judiciários. Como vimos, a restrição da autonomia provincial 

– principalmente, no poder de nomeação dos funcionários locais, permitida pelo Ato Adicional 

– solucionaria as imperfeições nas instituições dos juízes de paz, da guarda nacional e do júri 

popular. O que os regressistas almejavam era o fortalecimento do governo central em 

detrimento do provincial por meio do controle direto e/ou indiretamente dos funcionários locais. 

 Se o relatório ministerial não se aprofunda nesta questão, o Sete d’Abril o faz. Por 

inúmeras vezes, o jornal carioca criticou o Ato Adicional afirmando que as “autonomias 

provinciais excessivas” eram nocivas para a manutenção do Império brasileiro23. No dia 13 de 

                                                 
21 Ver Relatório do Ministério da Justiça. Ano de 1837. P.15 
22 Ver Relatório do Ministério da Justiça. Ano de 1837. P.26 
23Algumas das críticas proferidas pelo o Sete d’Abril a respeito do Ato Adicional podem ser encontradas nos 

números: n.213 – 17/01/1835 – p. 1-2; n.237 – 14/04/1835 – p.1; n.282 – 03/10/1835 – p. 1-4; n.407 – 

17/12/1836 – p.3-4; n. 413 – 11/01/1837 – PP. 3-4; n.480 – 02/09/1837 – p.3; n.516 – 13/01/1838 – p. 2-3; 

n.524 – 10/02/1838 – p.3; n.529 – 28/02/1838 – p.2-4; n.531 – 07/03/1838 – p.3; n.556 – 09/05/ 1838 – PP. 3-

4.    
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janeiro e no dia 9 de maio de 1838, o Sete d’Abril publicou dois artigos intitulados “O Ato 

Adicional” e assinados por “P.B.”. Neles, a reinterpretação do Ato Adicional – proposta, pelo 

menos de forma embrionária, neste mesmo ano na câmara dos deputados – foi defendida como 

única maneira de impedir a fragmentação do território brasileiro. Segundo o artigo, o caráter 

federalista deste documento foi o responsável pelas várias desordens políticas vivenciadas pelo 

Brasil naquele momento. 

Afirmava também que logo após a abdicação de D. Pedro I, “homens de pouca 

experiência e acanhadas vistas” tentaram copiar no Brasil o governo federal existente nos 

Estados Unidos, sem saber se convinha ou se nossos costumes e a nossa civilização estava 

preparada para este sistema político – “porque vestimos à francesa, supuseram-nos tão 

ilustrados como os franceses, e a força nos quiseram arrumar com o Governo Federal, sem a 

menor previdência das tristes consequências que nos acarretaria”24. Vasconcelos culpava o 

federalismo presente no Ato Adicional pelos conflitos de autoridades existentes entre o governo 

geral e o provincial. Inclusive, o considerava responsável pela eclosão das revoltas da 

Farroupilha no Rio Grande do Sul e da Sabinada na Bahia. 

As Assembleias Provinciais, com uso e abuso de suas atribuições, tem 

legislado a torto e a direito, introduzindo cada uma as instituições mais 

disparatadas entre si: daqui há de resultar necessariamente que em breve 

os Brasileiros se hão de deixar de olhar como irmãos. O que contem 

uma Nação reunida não é nem pode ser a força; é a comunhão de 

interesses, de hábitos e de costumes: ora, com a multiplicidade e a 

variedade das novas legislações que vamos tendo, em breve nossos 

interesses não vão ser os mesmos, e nossos hábitos e costumes serão 

inteiramente diversos nas diversas Províncias do Império. Quando os 

interesses e os hábitos nos não chamarem a União, deixaremos de ser 

unidos.25 

 

Vemos, portanto, que um dos argumentos centrais no discurso de Bernardo Pereira de 

Vasconcelos baseava-se na ideia de manutenção da unidade territorial do Império. Era 

importante também que a opinião pública associasse o Ato Adicional e a ampliação dos poderes 

provinciais com as revoltas regenciais. Para isso, ele recorria ao exemplo dos países vizinhos, 

que após sua independência e a implantação do sistema federalista não conseguiram evitar a 

fragmentação política. Para ele, o mesmo aconteceria com o Brasil se não mudasse sua trajetória 

política. 

                                                 
24 Ver Sete d’Abril n.516 – 13/01/1838 – p.3 
25 Ver Sete d’Abril n.516 – 13/01/1838 – p.3 
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O artigo do dia 13 de janeiro defendeu com todas as letras a centralização política como 

resposta as desordens regenciais. 

É também de maior importância dar força ao Governo Central. Pelo Ato 

Adicional deu-se amplitude as liberdades públicas; destruiu-se assim o 

equilíbrio marcado na Constituição: o remédio hoje é dar mais força ao 

Governo para tornar a estabelecer este equilíbrio. Se não convém, como 

dissemos, se até não é possível tirar hoje às Províncias uma qualquer 

das prerrogativas que pelas Reformas lhes foram outorgadas, torna-se 

de absoluta necessidade organizar o Poder Central, que não só nada 

possa recear das Províncias, como até que possa fazer executar suas 

ordens em qualquer ponto do Império, sem que veja a cada passo 

burladas suas determinações por empregados de todas as jerarquias. 

Quando o Povo tem menos liberdade, pode o governo ser mais fraco; 

mas é necessário fortalecer este, quando aquela aumenta. Basta de 

destruição: é necessário reedificar, e o primeiro objeto de nossa 

solicitude deve ser o Governo., que sem ele não há Povo. 

 

Novamente aparece em seu discurso a noção de liberdade como sinônimo de ordem e 

de segurança. Era essencial que a população entendesse que a liberdade associada à autonomia 

local era prejudicial para o Brasil. Quando Vasconcelos criticou o “liberalismo excessivo” 

desenvolvido no período regencial, ele se referiu à autonomia provincial conquistada com o Ato 

Adicional. Nesse sentido, as liberdades eram importantes, mas até certo ponto. Ele continuava 

defendendo a liberdade/autonomia para o legislativo e para a imprensa, como havia defendido 

anteriormente, principalmente, durante o primeiro reinado. Mas, elas se tornaram 

“perigosas/exageradas” quando foram ampliadas para as províncias brasileiras. Em suas 

palavras, a centralização politica era o remédio para restabelecer o equilíbrio perdido no 

decorrer das regências. O Justo Meio só seria possível, no seu entender, se o houvesse o 

fortalecimento do governo central. Essa era a principal proposta regressista defendida por 

Bernardo Pereira de Vasconcelos. 

Se, nos é permitido fazer uma generalização, podemos dizer que o Regresso consistiu 

na luta pela centralização política. Contudo, é importante enfatizar o real significado desta 

centralização. Apesar de discordar da ideia de “pacto federativo” proposta por Miriam 

Dolhnikoff, concordo com ela que a centralização regressista ficou restrita a alguns pontos, 

especialmente ao aparato judiciário26. Nesse sentido, as diferenças entre regressistas e 

progressistas não eram tão profundas quanto aparentava o confronto político entre eles, era 

muito mais uma disputa política por questões específicas do que divergência de projetos 

                                                 
26 É importante ressaltar que outros aspectos são fundamentais para se compreender as divergências entre 

Progresso e Regresso, como a relação estabelecida entre Legislativo e Executivo e entre os elementos 

democráticos e aristocráticos que compunham a noção do Justo Meio presente nos ideais regressistas. 
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políticos em si. O próprio Regresso defendido por Bernardo Pereira de Vasconcelos nunca 

objetivou a centralização administrava das províncias, muito pelo contrario, tendo ele se 

posicionado favorável a elas em seu artigo no Sete d’Abril do dia 09 de maio de 1838. 

Não queremos dizer com isso que o ato Adicional seja mau, nem 

também que pecaram aqueles que nos deram; não fazemos recriminação 

a ninguém: o Ato Adicional existe e o espirito com que ele foi pedido 

pelos homens de boa fé, e o fim com que foi organizado por aqueles 

que olham pelo bem do país, foi excelente. Tratava-se, não de 

desmantelar o Brasil, mas de delegar as Províncias uma soma de tal 

jurisdição, que pudessem promover o seu bem particular, resultando daí 

o sem bem geral. A distância que existem da capital, assento do 

Governo Geral, e a dificuldade das comunicações faziam necessárias 

algumas medidas: excedeu-se o limite prudente; foi isso um mal [...]27 

 

Na citação acima, Vasconcelos diz que para o bom funcionamento do Império era 

necessário que cada província tivesse relativa autonomia administrativa sobre seus negócios, 

ainda mais porque era impossível para o governo central decidir sobre as pendências de todas 

as províncias brasileiras. No entanto, ele reconheceu que as autonomias excederam o limite 

aceitável e acabaram comprometendo a “integridade do Império, e por consequência a 

existência da Nação brasileira”28. Por isso, o político mineiro defendeu, ao final do artigo, a 

reinterpretação do ato adicional, afirmando que era fundamental “determinar bem quais eram 

as raias do Poder Provincial e nunca mais consentir que ele as ultrapasse”29. 

Portanto, a análise – dos discursos de Vasconcelos, como de seus relatórios ministeriais 

– possibilita-nos compreender a relevância do Regresso para a constituição do Estado brasileiro 

após 1840. Esse movimento político e partidário, surgido em meados do período regencial, foi 

fundamental para a revisão das instituições liberais criadas após a abdicação de D. Pedro I e 

foram a base da centralização política ocorrida após o golpe da maioridade. Como vimos, a 

monarquia representativa e centralizada foi uma das principais características do discurso 

regressista de Vasconcelos. 

                                                 
27 Ver Sete d’Abril n.556 – 09/05/1838 – p.3 
28 Idem. 
29 Ver Sete d’Abril n.556 – 09/05/1838 – p.4 
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A MILITARIZAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DURANTE A COPA 

DE 1970 

 

Lucas Salgueiro Lopes* 

 

A preparação anterior a Copa do México em 1970 se mostra encurralada entre dois 

contextos: o puramente ligado ao futebol, e ao campo político brasileiro. De certa forma, ambos 

se mostram conflituosos nesse momento. Depois da conquista do bicampeonato mundial – 58 

e 62 – o Brasil vem de um decepcionante décimo primeiro lugar no certame de 1966 na 

Inglaterra. A bagunça generalizada na organização da seleção é dada como um dos principais 

motivos para o fracasso. No campo político - como é de notório conhecimento – o país passa 

pelo Golpe Militar de 1964 depois de anos de instabilidade política. 

 O General Arthur da Costa e Silva assume a presidência brasileira em 1967, e a partir 

de seu mandato o intervencionismo dos militares se torna mais presente no futebol. Mais do 

que o caráter propagandístico, – que viria atingir seu ápice no posterior governo Médici -o 

regime passa a introduzir seu jeito, sua forma na organização e administração do futebol 

brasileiro – e consequente e prioritariamente na Seleção Brasileira. Diz Costa e Silva em 

entrevista ao Jornal dos Sports em 4 de dezembro de 1968:  

O Brasil não pode perder a Copa de 1970. Temos que ganha-la 

através da disciplina, de muito treinamento, hierarquia e 

patriotismo (...) Temos que ter humildade. O Jogador não pode 

perder pelo personalismo (...) Precisamos nos disciplinarmos para 

o jogo coletivo em benefício da seleção, como fazem os inglês e 

alemães.1 

 

 O governo Costa e Silva deixa muito claro a importância dessa conquista, não só para a 

sociedade como um todo, mas para a “saúde” do regime. Nesse momento, é importante pensar 

não só no futebol como grande expressão cultural brasileira, mas também com a Copa do 

Mundo como seu ápice, auge de unidade e nacionalismo. A conquista da Copa é relevante para 

legitimar o clima de otimismo de progresso nacional, além de uma amostragem dos valores 

militares aplicados a seleção.  

                                                 
*Graduado em História (UERJ). 
1 COUTO, Euclides de Freitas. Da Ditadura à ditadura: uma história política do futebol brasileiro (1930-1978). 

Niterói. 2014. P.140.  
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 Em 1966 o Brasil vai a Copa como a seleção a ser batida; vinha da conquista de dois 

mundiais, uma seleção repleta de craques. O Brasil era a melhor representação do futebol como 

arte: moleque, improvisado, por diversão daqueles que fazem e dos que atento observam. O 

Europeu não podia competir com isso, e então decidiu evoluir a seu modo: desenvolvendo um 

preparo físico superior, e maior comprometimento e organização tática. 

 O Brasil além de agora competir com essas seleções superiores fisicamente, já não era 

a mais a mesma de anos atrás tecnicamente. Muitos de seus pilares já haviam envelhecido, e 

estavam em fim de carreira. Além disso, a já citada desorganização foi essencial para o mau 

desempenho. A seleção se tornara muito mais um negócio nessa época: todas as lideranças 

regionais gostariam de ter os prestigiados jogadores da seleção em suas cidades, era a 

propaganda perfeita. A convocação final para a Copa previa 22 atletas convocados, mas o Brasil 

as suas vésperas se dividia em três grupos, com viagens e excursões constantes, totalizando 45 

jogadores. 

 Politicamente, o Brasil vivia os primeiros anos após o golpe anti João Goulart; o 

marechal Humberto Castelo Branco estava à frente da nação. Esses anos são comumente 

considerados “mais brandos” frente aos anos de chumbo que viriam nos seus sucessores à 

presidência. Os casos de tortura e assassinatos ainda não estavam em seu auge, tais como aos 

atos institucionais mais radicais dos anos seguintes. Castelo Branco não tinha um perfil político 

caracterizado por grande personificação de liderança, e mantinha-se afastado das maiores 

interferências ao futebol da época. 

 A partir do ano de 1968, já com Costa e Silva na presidência, as coisas mudam nas duas 

esferas. É ano de maior repressão a resistência contra o governo militar - repressão essa cada 

vez mais dura – e que desagua em seu fim no decreto do AI-5 e fechamento do congresso 

nacional. Costa e Silva também passa a ter maior relação com o presidente da CBD2, João 

Havelange. Costa e Silva queria a conquista da Copa do Mundo; Havelange buscava maior 

incentivo – principalmente em aspecto financeiro – para o futebol brasileiro. Fruto dessa relação 

nasce diretamente com a mão de Costa e Silva a criação da Loteria Esportiva nacional. 

 Analisemos a partir daqui, o uso desse conceito de militarização da Seleção Brasileira 

em força tarefa para a Copa de 1970, e suas principais representações. O conceito de 

militarização vem de dois pontos: o direto, representado pela integração de militares em 

diversos cargos na seleção – além da demissão de João Saldanha – e o indireto, representado 

                                                 
2 Confederação Brasileira de Desportos, órgão anterior à criação da atual CBF. 
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pela implantação de ideais característicos dos militares no comportamento da seleção, tais como 

no estilo de jogo. Décadas depois, é inegável como o governo militar precisava ter 

representantes diretos de sua instituição na seleção; na véspera da Copa, a delegação da seleção 

já era de maioria militar. Essa maciça presença permitiu o segundo ponto, que buscava uma 

mudança da mentalidade do jogador brasileiro, um processo de disciplinarização. A seleção 

brasileira era apenas a “ponta do iceberg” desse projeto de militarização indireta, que se inicia 

no novo status da Educação Física e o esporte no sistema educacional brasileiro3. 

 O Caso João Saldanha talvez seja o mais expressivo quanto se fala da interferência do 

governo militar na Seleção Brasileira. O “João Sem Medo” – como era chamado – ex-técnico 

do Botafogo e um dos mais conceituados jornalistas esportivos, foi anunciado em 1969 com 

grande surpresa para comandar a Seleção. Saldanha foi um dos maiores críticos a Seleção de 

1966, crítico de João Havelange na CBD, e militante do PCB4. Com grande poder de voz e 

posições completamente opostas ao governo, João Saldanha era um verdadeiro inimigo de 

Costa e Silva e dos militares. 

 Inimigos por inimigos, a mídia esportiva era um dois maiores da Seleção Brasileira. Por 

isso, e por toda popularidade de Saldanha, pareceu uma boa estratégia para João Havelange 

escolher o jornalista como treinador. Mantendo Saldanha ao seu lado, a mídia poderia sentir o 

poder da responsabilidade em suas mãos, e principalmente, seria uma forma de suavizar as 

críticas públicas que Saldanha fazia à Havelange.  

 João Saldanha em cerca de um ano no comando da seleção foi do céu ao inferno. Foi 

responsável por recuperar a confiança da torcida e da mídia com o time brasileiro. Disputa seis 

jogos nas Eliminatórias para a Copa; vence os seis e confirma o passaporte do Brasil para o 

México. Porém, o treinador não era de mudar seu estilo, suas convicções; se manteve assim. 

Nas primeiras viagens para a Europa como treinador do Brasil, Saldanha denúncia para diversos 

jornais europeus o governo e seus casos de torturas, prisões e desaparecimentos. Ao viajar para 

o México, para acompanhar o sorteio dos grupos para a Copa, o técnico volta a confirmar para 

jornalistas as torturas sumariamente no Brasil.  

                                                 
3 Do esporte e educação física como um instrumento do Estado brasileiro, em busco do desenvolvimento de um 

princípio de hierarquia e disciplinar desde cedo, ver: 3 COUTO, Euclides de Freitas. Da Ditadura à ditadura: uma 

história política do futebol brasileiro (1930-1978). Niterói. 2014. P.141-142.  

 
4 Partido Comunista Brasileiro. Saldanha teve seu primeiro contato com o partido depois de iniciar o curso de 

Direito na Universidade do Distrito Federal na década de 30, e atuou principalmente nas décadas de 40 e 50.  
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 Tudo isso já se tornava cada vez mais incomodo para seus superiores e o inferno de 

Saldanha chegava cada vez mais perto. O treinador – já no Brasil – ainda se envolveu um briga 

com Iustrich5 – treinador do Flamengo – que repercutiu muito negativamente seu nome: depois 

de declarações do flamenguista que desagradavam Saldanha, esse invade a concentração do 

rubro-negro a procura de seu técnico, agredindo funcionários, e com arma em punho6. Dentro 

de campo, a Seleção Brasileira passava a acumular diversos resultados negativos em amistosos, 

a gota d’água sendo depois de um empate contra o Bangu. O momento de desconfiança dentro 

de campo serviu para a CBD – com apoio de Médici, como por vezes Saldanha disse – demitir 

o treinador comunista7. A alguns meses do torneio no México, Zagallo era anunciado como 

novo treinador. 

 Não havia comparação cabível com Saldanha: Zagallo representava perfeitamente a 

ideia de militarização do futebol brasileiro. Até o início de 1970, Zagallo ainda era treinador do 

Botafogo, clube ao qual serviu de grande laboratório dessa mentalidade militarizada, desde a 

segunda metade dos anos 60. Além de Zagallo, o Botafogo ainda possuía nessa época o 

preparador físico AdmildoChirol, também da Seleção Brasileira. A equipe – antes maior 

representante do futebol arte brasileiro – passava a longos passos para o futebol moderno, com 

ênfase do preparo físico. Esse ápice também chegou no início de 1970, ainda com Zagallo no 

comando. Como conta Afonsinho – jogador botafoguense da época: 

Passaram a privilegiar [em 1970], a colocar em primeiro lugar a 

preparação física, entendeu, a disciplina entre aspas, né, porque 

com o nome de disciplina se impunham coisas assim sobre os 

costumes (...) E um esquema militarizado, entendeu, um esquema 

militarizado mesmo (...) foi um momento no futebol brasileiro, 

momento-chave, que se refletiu em todo o futebol a situação 

social-política do país.8 

 

 Zagallo não tinha o mesmo jeito explosivo de Saldanha, não tinha ligação com os 

comunistas e nem era crítico ao regime militar. Dentro de campo, tinha as mesmas ideias de 

modernização do futebol brasileiro; modernização atrelada à militarização. Tinha a vantagem 

de já ter trabalhado comChirol; aproveita o mau momento de Saldanha dentro do campo para 

                                                 
5 Dorival Knipel, técnico do Flamengo entre 1970-71; também grafado como Yustrich. 
6Saldanha invade concentração do Mengo de revólver em punho, agride dois e diz: Fui só visitar Iustrich. Jornal 

dos Sports. Rio de Janeiro. 14 de março de 1970. P.1. 
7 Sobre as declarações de João Saldanha quanto a sua demissão, interferência de Médici nas decisões, indica-se o 

ótimo compilado e comentários feitos no livro sequente. MAGALHÃES, Lívia Gonçalves. Com a Taça nas 

Mãos: Sociedade, Copa do Mundo e Ditadura no Brasil e na Argentina. Rio de Janeiro. 2014. P. 91-93. 
8 FLORENZANO, José Paulo. Afonsinho e Edmundo: A Rebeldia no Futebol Brasileiro. São Paulo. 1998. P. 49. 
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assumir. “Para Zagallo, como de resto para toda a comissão técnica da seleção, a conquista da 

Copa de 70 viria coroar o sonho militar do futebol brasileiro, cujo êxito, por sua vez, daria novo 

ímpeto as praticas de poder que tornavam possível o processo de militarização”9. 

 Já antes da chegada de Zagallo, a comissão técnica brasileira foi passando por mudanças 

que fizeram com que o número de militares escalados fosse muito expressivo. Para citar os que 

se tem conhecimento: os preparadores físicos - Kleber Camerino e Benedito José Beonetti, 

ambos capitães; preparação de goleiros-Raul Carlesso, subtenente; supervisão técnica - Claudio 

Coutinho, capitão; segurança - Roberto Guaranyr, major; chefe de delegação - Jerônimo Bastos, 

major-brigadeiro10. 

 Dos nomes citados, o que mais pode chamar atenção aqui - e talvez o menos debatido 

nesse tempo – seria do major Roberto Guaranyr. Nos dias atuais, o nome de Guaranyr está 

presente em diversas listas de torturadores do regime. O Major é apontado como nome de 

confiança da linha mais dura do regime, e também estaria envolvido no Caso Para-sar11 – 

conhecido plano de atentado terrorista ao gasômetro no Riocentro. Roberto Guaranyr serviria 

naquela Seleção para controlar, blindar os possíveis desvios dos membros; reportar aos 

militares o que considerasse relevante ali12. 

 Nesse momento, com todos os elementos conspirando para esse novo projeto nacional 

de modernização de seu futebol, a Seleção Brasileira consegue encarnar de vez o futebol-força 

que lhes era esperado. Contanto, não podemos deixar de imaginar as características próprias do 

Brasil, e a talentosíssima geração de jogadores em questão; o Brasil chega a seu ponto mais 

brilhante em Copas: título indiscutível, que une o futebol-arte com o primor da preparação física 

mundial. Quatro anos depois do fracasso quase anárquico de 1966, o Brasil consegue não só 

alcançar, mas superar as fortíssimas – aqui no sentido físico – seleções europeias. Muito desse 

mérito também deve ser dado ao preparador físico AdmildoChirol, exímio pesquisador de 

novos métodos para preparação.  

A Copa do México representa, portanto, além da exaltação do 

futebol arte, o momento da consagração da preparação física 

brasileira, momento que simbolicamente atesta a mudança que 

verificava-se ao longo dos anos 60, quando ela deixava a 

                                                 
9 Idem. P.72. 
10FRANCO JÚNIOR, Hilário. A dança dos deuses: futebol, sociedade, cultura. São Paulo. 2007. P.142. 
11Plano terrorista que tinha como objetivo colocar diversos explosivos em vias públicas do Rio de Janeiro em 

1968, provocando assim mortes que poderiam ser colocadas como culpa dos grupos de esquerda resistentes ao 

Regime Militar. 
12 MEMÓRIAS do Chumbo – Futebol nos tempos de Condor – Brasil. Direção: Lucio de Castro. ESPN Brasil. 

51 min. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nL1qaExzs4A. Acessado em 21 de julho de 2017. 
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condição até certo ponto marginal no futebol para alojar-se em 

seu centro e constituir-se em seu fundamento.13 

 

 Porém, não é de se ignorar que em meio a toda festa e comemoração ao título brasileiro, 

a conquista também serviu para a autopromoção do Regime Militar. Em meio ao auge de 

denúncias de desaparecimentos e torturas praticadas pelo governo, as vozes da rua calam as das 

prisões; em tempos de Médici popular e milagre econômico, o Brasil legitimava seu governo 

no poder em um grande clima de otimismo. Os jogadores não tinham nada a ver com isso, as 

camadas mais populares muito menos. O Brasil era o primeiro tricampeão do mundo, desfilava 

sua maior geração de craques; de alguma forma, correspondia e premiava todos os anos de 

interferência política e ideológica no futebol brasileiro.  

                                                 
13FLORENZANO, José Paulo. Afonsinho e Edmundo: A Rebeldia no Futebol Brasileiro. São Paulo. 1998. P. 80. 
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AS COLEÇÕES DO INL E A HISTÓRIA EDITORIAL DA PRODUÇÃO 

DO BRASIL  

 

Mariana Rodrigues Tavares 

  

 

INTRODUÇÃO 

Desde muito tempo a historiografia se detém nos estudos sobre a produção, a circulação 

e a apropriação dos objetos culturais. Tema do mais extremo interesse aos historiadores 

dedicados a História Cultural e aos ligados ao Novo historicismo, a análise dos livros enquanto 

um dos principais objetos da produção cultural de uma época pode ser bastante elucidativa para 

a compreensão das práticas culturais dos agentes sociais. Diante deste intuito, o presente 

trabalho tem por objetivo se dedicar a apresentar um pouco da trajetória editorial de algumas 

coleções do Instituto Nacional do Livro (INL), cujo título foi “Biblioteca de Divulgação 

Cultural”. 

Certamente o leitor interessado em literatura brasileira na década de 1950 se depararia 

com a obra “Achados do Vento” de Francisco de Assis Barbosa. Voltado para uma discussão 

acerca dos cânones literários nacionais, Assis Barbosa elencou em sua obra os nomes de 

Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, Lima Barreto, José de Alencar entre outros, 

considerando-os como legítimos autores da História literária brasileira. É bem verdade que este 

livro se trata de uma coletânea de palestras e reportagens acerca da literatura, mas seu conteúdo 

pode ser bem revelador de que maneira o Instituto Nacional do Livro (INL) estabeleceu seu 

processo de canonização no decorrer dos anos 1950. Nas próximas linhas este texto dedicar-se-

á a tratar da trajetória histórica do Instituto Nacional do Livro por meio da recomposição de 

algumas de suas produções.  

 

O INL NAS LINHAS DA HISTÓRIA 

Muito já se discutiu acerca do Instituto Nacional do Livro. Os debates em torno da 

proteção e da conservação de um “patrimônio nacional” norteavam os projetos legislativos1 

                                                 
* Doutoranda em História pelo PPGH-UFF. E-mail:historia.mari@gmail.com 
1Vide: CHUVA, Márcia Regina Romero. Estratégias de construção da Nação: A materialização da História pelo 

SPHAN. In: Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural do Brasil 

(anos 1930-1940). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009, p. 43-89 e ORIÁ, Ricardo. Muito antes do SPHAN: a 
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desde os anos 192-. Nos anos 1930, mais especificamente, em 1937, as discussões se 

cristalizaram na criação de alguns órgãos destinados a essa preservação: o SPHAN (Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e o Instituto Nacional do Livro (INL).  

Ao SPHAN coube a responsabilidade pelo “conjunto de bens imóveis existentes no país 

e cuja conservação seria de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 

história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, bibliográfico ou artístico”2.  

Tal como o SPHAN, o INL tinha a incumbência de “cuidar” dos bens escritos brasileiros, 

isto é, dos livros e das bibliotecas públicas3. Inscritos num projeto particular do programa estatal 

de Getúlio Vargas e do Ministério da Educação e Saúde, órgão a que ambos estiveram 

vinculados, as instituições públicas deste momento representavam um forma política que 

intensificou o valor da cultura e de sua administração.  

No entanto, conforme já foi afirmado, antes mesmo de o INL ser inaugurado, o Instituto 

Cayrú havia sido criado com o ensejo de salvaguardar o patrimônio bibliográfico e preparar a 

publicação de uma Enciclopédia Brasileira. A estrutura organizacional da instituição previa 

uma Diretoria Técnico-Administrativa e um Conselho Superior, formada pelo diretor do Cayrú, 

por três intelectuais, ambos escolhidos pelo presidente da República e pelo ministro da 

Educação, o comandante da comissão. Tomando como modelos exemplos de publicações 

estrangeiras, essa comissão intelectual chegou a proposições nacionais.  

Além das características restritas à temática brasileira, a comissão ainda destacou a 

classificação dos assuntos da Enciclopédia nos seguintes grupos: 1) artes technicas; 2) artes 

liberaes; 3) bellas artes; 4) letras; 5) economia; 6) pedagogia; 7) política; 8) direito; 9) 

sociologia; 10) historia; 11) geographia; 12) ethnologia; 13)anthropologia; 14) archeologia; 15) 

ecologia; 16) botanica; 17) mineralogia; 18) geologia; 19) mathematica; 20) physica; 21) 

chimica; 22) biologia; 23) logica; 24) physicologia; 25) cosmologia; 26) ethica; 27) 

metaphysica e 28) religião.  

Ainda que a justificativa estivesse fundamentada na falta de recursos materiais e culturais 

do Brasil, o fato é que a Enciclopédia brasileira procurava, não só, atender ao projeto político 

                                                 
política do patrimônio histórico no Brasil (1838-1937). Seminário de Políticas Culturais: teoria e práxis. Rio de 

Janeiro, 2010. 

 
2Para maiores detalhes ver: Decreto-lei nº25 de 30 de novembro de 1937. 
3ORIÁ, Ricardo. Muito antes do SPHAN: a política do patrimônio histórico no Brasil (1838-1937). Seminário de 

Políticas Culturais: teoria e práxis. Rio de Janeiro, 2010. 
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nacionalista de Getúlio Vargas, mas tinha a intenção de dotar o país de uma obra voltada 

também aos interesses educacionais do período, advogados com a necessidade de se educar a 

população.  

Também sobre essa associação Enciclopédia-educação4, a carta de Mário de Brito5, 

presidente da Associação Brasileira de Educação é reveladora: 

Excelentíssimo Senhor Doutor Gustavo Capanema 

Ministro da Educação e Saúde Publica 

Entre as muitas iniciativas determinadas por Vossa Excelência, cujas 

realizações constituirão incontestáveis serviços prestados à cultura 

nacional, figura uma de especial interesse: a criação do Instituto Cairú, 

destinado a elaborar uma enciclopédia nacional e a constituir um centro 

permanente de estudo dos assuntos referentes às origens e 

desenvolvimento da civilização brasileira.  

No intuito de concorrer de algum modo para realização desse objetivo, 

o Departamento do Rio de Janeiro da Associação Brasileira de 

Educação tem a honra de apresentar, em anexo, a Vossa Excelência as 

sugestões da comissão designada pelo Conselho Diretor para estudar o 

assunto.  

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 

testemunhos de elevado apreço e distinta consideração. 

Mário de Brito. 

 

A presença ativa e participativa do presidente da associação de educação é um indicativo 

de que o Instituto Nacional do Livro fora criado, mais tarde, para auxiliar na concretização do 

Plano de Educação proposto pelo governo Vargas. Como aponta Mário de Brito cabia ao 

Instituto Cayrú a publicação sucessiva dos volumes da Enciclopédia Brasileira, além de 

centralizar os estudos e a documentação necessária para essas futuras edições. Curiosamente, o 

plano inicial desse Instituto era compor a enciclopédia no formato de um dicionário, podendo 

ser interpretado de duas maneiras: que os artigos fossem classificados por ordem alfabética ou 

que a enciclopédia pudesse ser um repositório de assuntos referentes à geografia, à história, às 

ciências, às artes e que constituísse um dicionário da língua. De acordo com a documentação 

disponível, a Enciclopédia Brasileira deveria ser uma obra feita: “nos moldes da Encyclopedia 

                                                 
4Há uma discussão que aproxima o debate de criação do Instituto Nacional do Livro e o Plano Nacional de 

Educação previsto na Constituição de 1934. Sobre isso ver: SILVA, Suely Braga da. O Instituto Nacional do Livro 

e a Institucionalização de organismos culturais no Estado Novo (1937-1945): Planos, ideais e realizações. 1992. 

157f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Programa de Pós-graduação convênio CNPq/IBICT – 

UFRJ/ECO, Rio de Janeiro, 1992. Além da dissertação, há o trabalho de Angela de Castro Gomes sobre a criação 

das instituições pelo Estado Novo brasileiro e português com vistas a cuidar da produção do livro e da leitura. Ver: 

GOMES, Angela de Castro. A República, a história e o IHGB. Belo Horizonte, Minas Gerais: Argumentum, 2009.  
5Sobre Mário de Brito nenhuma outra informação foi localizada além de seu pertencimento a Associação Brasileira 

de Educação. Foram realizadas duas visitas aos arquivos da Instituição, mas nada foi localizado. 
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Britannica, ou nos moldes do Grand Dictionnaire Larousse” e que fosse uma obra de valor 

“histórico e científico, no mesmo tempo que lexicográfico”6. 

Contudo os planejamentos da obra, além de grandiosos, inspiravam cuidados. 

Inicialmente havia algumas preocupações quanto à publicação sucessiva de edições e certa 

desatualização que essas versões poderiam incorrer. No conjunto dessas inquietações esteve a 

que se referiu ao volume de verbas e a organização do empreendimento assumido pelo Instituto 

Cayrú. No entanto mesmo diante de aspectos de foro prático e financeiro, mais uma vez, teve-

se como objetivo principal a questão nacional. Esta última provocou discussões em torno da 

enciclopédia e orientou a sua permanência no Instituto Nacional do Livro.  

Foi com esse programa de edição que o Instituto Cayrú se instalou, em janeiro de 1937, 

na Biblioteca Nacional7. Entretanto ainda nesse mesmo ano, outra importante modificação 

ocorreu. Passou-se do Instituto Cayrú ao Instituto Nacional do Livro (INL), mantendo-se, neste 

último, o mesmo plano de edição da Enciclopédia brasileira, porém com atribuições ampliadas.  

Quando da criação do INL, algumas medidas foram tomadas a propósito de suas funções. 

Continuando a atender os pressupostos do Plano Nacional de Educação que estavam previstos 

na Constituição desde 1934, ao Instituto Nacional do Livro coube a incumbência de cuidar da 

educação extracurricular. O texto da Constituição definia que era competência da União fixar 

o Plano Nacional de Educação, “compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e 

especializados; e coordenar e fiscalizar sua execução, em todo o país”8. Dito em outras palavras, 

o Instituto Cayrú, depois expandido em Instituto Nacional do Livro foi criado para atender as 

demandas da Plano Nacional de Educação que estavam em voga com as políticas públicas do 

período Vargas-Capanema. 

Tal qual previa a lei, essa modalidade de educação deveria ser ministrada pelos poderes 

públicos, pela família e por instituições privadas. Destacava-se a importância de publicações 

originais de livros, revistas ou jornais e o estabelecimento de bibliotecas permanentes e 

circulantes. Além disso, previa também a instalação de cursos de biblioteconomia9 e de 

                                                 
6Fundo Gustavo Capanema/CPDOC-FGV. 
7Arquivo Nacional, fundo Secretaria da Presidência da República, lata 32, documento intitulado Plano para o 

Instituto Cayrú. 
8Para maiores detalhes ver: CURY, Carlos Roberto Jamil. O Plano Nacional de Educação de 1936-1937. 

Educativa, Goiânia, v.17, n.2, p.396-424, jul./dez.2015. 
9A respeito das bibliotecas públicas e da instalação do curso de Biblioteconomia surgidas no país a partir da criação 

do Instituto Nacional do Livro e também das políticas públicas de promoção da leitura ver os seguintes trabalhos: 

ARAÚJO, Eliany Alvarenga de. A palavra e o silêncio: biblioteca  pública e estado autoritário no Brasil. João Pessoa: 

Editora Universitária, UFPB, 2002; BRAGANÇA, Aníbal. As políticas públicas para o livro e a leitura no Brasil: O 
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remessas regulares e gratuitas de publicações culturais. Nesse sentido, as justificativas para a 

implantação do Instituto Nacional do Livro apoiavam-se num duplo objetivo: desenvolver a 

educação extracurricular e editar a Enciclopédia Brasileira10.  

  Junto com a exposição de motivos o decreto-lei de fundação do Instituto Nacional do 

Livro11 deixa mais claro suas frentes de ação: 

Art 1º O Instituto Cairú fica transformado em Instituto Nacional do 

Livro. 

Parágrafo Único. O Instituto Nacional do Livro terá a sede de seus 

trabalhos no edifício da Biblioteca Nacional; 

Art.2º Competirá ao Instituto Nacional do Livro: 

a) organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário de 

Língua Nacional, revelando-se as sucessivas edições; 

b) editar toda sorte de obras raras ou preciosas, que sejam de grande 

interesse para a cultura nacional; 

c) promover medidas necessárias para aumentar, melhorar e baratear a 

edição de livros no país, bem como para facilitar a importação de livros 

estrangeiros; 

d) incentivar a organização e auxiliar na manutenção de bibliotecas 

públicas em todo território nacional. 

Art.3º O Instituto Nacional do Livro será superintendido por um diretor 

nomeado em comissão, com os vencimentos equivalentes ao padrão N. 

Art.4º O Instituto Nacional do Livro terá, além dos serviços gerais da 

administração, três seções técnicas e um conselho de orientação. 

Art.5º As três seções técnicas se denominarão Seção de Enciclopédia 

e do Dicionário, Seção de Publicações e Seção das Bibliotecas, 

cabendo à primeira as funções da letra a, à segunda as funções das letras 

b e c e à terceira as funções da letra d, do art. 2º deste decreto-lei. 

1ª Cada secção será dirigida por um chefe. 

2ª Os chefes de secção bem, como todo o pessoal do instituto nacional 

do livro será admitido na forma do decreto n.871 de 1 junho de 1936. 

Art.6º Ao Conselho de Orientação caberá elaborar o plano de 

organização da Enciclopédia Brasileira e do Dicionário de Língua 

Nacional, bem como dar parecer sobre as medidas que devem ser 

tomadas para que os objetivos do instituto nacional do livro sejam 

alcançados. 

1º O Conselho de Orientação será composto de cinco membros, 

nomeados pelo Presidente da República. 

2º A função de membro do Conselho de Orientação será gratuita e 

constituirá serviço público relevante. 

3º O Conselho de Orientação funcionará na sede do Instituto Nacional 

do Livro. 

                                                 
Instituto Nacional do Livro (1937-1967). Matrizes, ano 2, nº2, primeiro semestre de 2009, pp. 221-246 e FONSECA, 

Edson Nery da. O Negócio das Enciclopédias. Revista de Ciência da Informação, v.1, n.2, 1972, p.91-98. 
10Para maiores detalhes ver: SILVA, Suely Braga da. O Instituto Nacional do Livro e a Institucionalização de 

organismos culturais no Estado Novo (1937-1945): Planos, ideais e realizações. 1992. 157f. Dissertação (Mestrado 

em Ciência da Informação) – Programa de Pós-graduação convênio CNPq/IBICT – UFRJ/ECO, Rio de Janeiro, 

1992. 
11Ver também: OITICICA, Ricardo. O Instituto Nacional do Livro e as ditaduras: academia brasílica dos rejeitados. 

Tese de doutorado. Rio de Janeiro: PUC/RJ, 1997. 
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4º Tomará parte nas discussões do Conselho de Orientação o diretor do 

Instituto Nacional do Livro e o chefe da Secção da Enciclopédia e do 

Dicionário. 

Art.6º As publicações do Instituto nacional do Livro não serão 

distribuídas gratuitamente senão às bibliotecas públicas a ele filiadas, 

mas se colocaram à venda em todo país por preços que apenas bastem 

para compensar total ou parcialmente o seu custo. 

Art.7º O Poder Executivo baixará o regulamento do instituto Nacional 

do Livro. 

Art.8º Este decreto-lei entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 1938, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1937, 116º aniversário da 

independência e 49º da República. 

Getúlio Vargas. 

Gustavo Capanema. (grifos meus) 
 

Nas anotações feitas por Gustavo Capanema, percebe-se que após a delimitação de 

funções do INL, o ministro também esboçou o nome dos escolhidos para os cargos na 

instituição. 

Para o cargo de diretor, o eleito foi o gaúcho Augusto Meyer. A escolha de Meyer para 

ocupar esta função, em 1937, se justifica em razão de sua intensa atividade à frente de 

bibliotecas. Entre os anos de 1930-1936, Augusto Meyer foi diretor da Biblioteca Pública do 

Estado do Rio Grande do Sul e com a ascensão de Vargas ao poder, veio para a capital federal 

junto com o grupo dos intelectuais gaúchos12. Segundo indicam alguns autores, o convite para 

que Augusto Meyer assumisse a direção do Instituto Nacional do Livro partiu do ministro 

Capanema, possivelmente pelo fato dele já ser, neste momento, um nome consagrado na 

literatura, sobretudo, a modernista. 

Entre outros nomes de pessoas convidadas a compor os quadros do INL, destacavam-se 

os de Liberato Soares Pinto13; Sérgio Buarque de Holanda e Mário de Andrade.  

A chegada de Sérgio Buarque ao Instituto do Livro, segundo indicam as narrativas sobre 

sua trajetória, teria sido motivada pela extinção da Universidade do Distrito Federal em 1939 e 

por um convite feito nesse mesmo ano pelo diretor do órgão. Quanto a Liberato, há um 

silenciamento sobre sua biografia. No entanto há algumas aproximações de sua produção 

literária com as de Augusto Meyer, o que nos leva a crer que eles foram próximos neste período. 

No que tange a Mário de Andrade a vinda para capital se dera em virtude de problemas políticos 

                                                 
12Sobre a presença dos intelectuais gaúchos na cidade do Rio de Janeiro quando da ascensão de Vargas ao poder 

presidencial, ver: GERTZ, René E. Intelectuais e o Estado Novo Brasileiro (1937-1945). História: Debates e 

Tendências – v.13, n.1, jan/jun. 2013, p. 19-32. De acordo com Suely Braga, o convite feito a Meyer para a direção 

do Instituto partiu do ministro Gustavo Capanema. 
13http://www.siarq.unicamp.br/sbh/biografia_13.html. Acesso em 12 abr.2015. 

http://www.siarq.unicamp.br/sbh/biografia_13.html
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no Departamento de Cultura de São Paulo. A função atribuída ao poeta seria, justamente, a de 

cuidar do anteprojeto da Enciclopédia Brasileira.  

Apesar das atribuições expandidas, o Instituto Nacional do Livro em seu período inicial 

sofreu dificuldades de implantação, de nomeação e de publicação de livros. Até a década de 

1940, o órgão teve suas atividades reduzidas devido à demora na instalação das seções.  

 

AS COLEÇÕES DO INL 

Antes de voltar às atenções para a obra de Francisco de Assis Barbosa, cabe ressaltar alguns 

aspectos referentes à Seção de Publicações. Dirigida inicialmente por Sérgio Buarque de 

Holanda, cuidava dos trabalhos relativos à edição de obras e/ou reedição de obras completas ou 

raras. Foi responsável por promover medidas necessárias para aumentar, melhorar e baratear a 

edição de livros no país, assim como facilitar a sua importação. Fizeram parte do quadro de 

intelectuais que trabalharam nessa seção, além de Sérgio Buarque de Holanda o historiador José 

Honório Rodrigues.14 As primeiras edições das obras do setor de Publicações vieram a público 

em 1939. Além destas edições, comemorativas do centenário de Casimiro de Abreu e de Tobias 

Barreto, esta seção publicou a Biblioteca Científica Brasileira, a Coleção Estudante, a Coleção 

Obras Raras, a Biblioteca Popular Brasileira, a Biblioteca de Divulgação Cultural, a Biblioteca 

Filológica e a Biblioteca Histórica.  

A Seção de Bibliotecas tinha por objetivo organizar as políticas de distribuição de livros e 

gerir as bibliotecas do país. O Instituto Nacional do Livro produzia alguns catálogos que eram 

encaminhados para as todas as bibliotecas do Brasil, ao mesmo tempo em que publicava índices 

bibliográficos das produções mais recentes. A respeito das obras publicadas pelo Instituto 

Nacional do Livro, nas próximas linhas segue uma pequena análise da obra que abriu esta 

narrativa retomando as perspectivas antes apresentadas a respeito do INL e sua política editorial. 

Ligado do Instituto Nacional do Livro desde os primórdios, o ensaísta Francisco de Assis 

Barbosa, foi um nome conhecido no ambiente literário dos anos 1940-50. Redator e colaborados 

de jornais como A Noite, O Imparcial, da Revista O Globo entre outros do momento, Assis 

                                                 
14 Em recente conferência na ABL, o historiador Leslie Bethell afirmou que o primeiro emprego de José Honório 

Rodrigues foi no INL como assistente técnico de Sérgio Buarque de Holanda, aí permanecendo até 1943, quando 

recebeu uma bolsa de estudos do Instituto Rockfeller. Retornando ao Brasil em 1944, José Honório volta ao INL, 

onde permaneceu até 1946, momento em que Sérgio Buarque sai do Instituto para assumir a direção do Museu 

Paulista. Segundo Bethell, Honório se recusara a permanecer no INL sem Sérgio Buarque e em razão disso também 

deixa a Instituição. Honório sai do INL diretamente para o setor de Obras e Publicações da Biblioteca Nacional, 

permanecendo até 1956. Ver: José Honório Rodrigues: historiógrafo erudito, historiador combatente, 16 de julho 

de 2013. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

849 

 

Barbosa atuou como consultor técnico da Seção de Publicações do Instituto Nacional do Livro a 

época da direção de Sérgio Buarque de Holanda, o nome de Assis Barbosa esteve, 

indubitavelmente, interligado às edições bibliográficas como as Enciclopédias Britânica, Barsa e 

outros manuais, assim como, a assessoria de documentação da presidência da República do 

período de Juscelino Kubistchek.  

No que tange propriamente a obra Achados do vento, Assis Barbosa propõe um compêndio 

de reportagens nas quais elenca os principais nomes dos escritores da literatura brasileira. Para 

ser ter uma noção do trabalho do autor, destacam-se os nomes de Graciliano Ramos, Manuel 

Bandeira, Lima Barreto, José de Alencar, Hipólito José da Costa, Domingos Caldas Barbosa e 

Mário de Andrade. 

Partindo do estado de São Paulo como grande “centro da cultura da América Latina”, Assis 

Barbosa parte da concepção do seu contemporâneo Antonio Candido que publicaria algum tempo 

depois a obra Formação da Literatura da Literatura Brasileira (1959). Para ambos, São Paulo 

havia sido o marco de uma literatura nacionalista brasileira. De acordo com Assis Barbosa,  

O que interessa recordar aqui é o ponto de partida de tudo isso foi o 

movimento modernista de São Paulo. Poder-se-ia recuar no tempo, 

apontando precursores, como Capistrano de Abreu e Euclides da Cunha, 

no plano dos estudos brasileiros; como o dos regionalistas do tipo de 

Afonso Arinos, Domingos Olímpio, Valdomiro Silveira e João Simões 

Lopes, neto, no plano das inovações estéticas; ou ainda, mais 

aproximadamente, um Lima Barreto e um Monteiro Lobato. Mas os 

exemplos individuais não valem. E todos eles, salvo o de Lima Barreto e 

talvez o de Capistrano, são discutíveis15. 
 

Ao que parece não apenas por meio das coleções do Instituto Nacional do Livro dos anos 

1950-60 é que foi possível identificar o processo de monumentalização e canonização 

evidenciado neste período. Além das coleções, verificou-se na própria produção da Enciclopédia 

Brasileira o processo de monumentalização historiográfica. Um bom indício destes processos 

pode ser visto por meio da Comissão de História da Enciclopédia e qual o papel 

desempenhavam no campo historiográfico que se formava naqueles anos. Para tanto, tem-se a 

necessidade de verificar a trajetória de cada um deles e observar a atuação na área da História. 

Diante disso, toma-se nota dos nomes dos intelectuais que pertencentes a Comissão de Ciências 

Históricas e Sociais, Geografia, História, Sociologia, Demografia, Economia política, política, 

imprensa, Ciências Jurídicas, recreação). A saber foram: Arthur Rios, Hélio Viana, Américo 

Lacombe, Giorgio Mortara, Francisco Clementino Santiago Dantas, Prudente de Moraes Neto 

                                                 
15BARBOSA, Francisco de Assis. Achados do vento. Rio de Janeiro: Ministério da Educação. Instituto Nacional 

do Livro, 1958. 
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e Mario Filho. Dentre eles, há uma característica comum. Dos sete membros da comissão, cinco 

deles tem formação na área de Direto e os outros dois com formação na área de Sociologia e 

Jornalismo. Os nomes de Américo Jacobina Lacombe, Hélio Viana, Prudente de Moraes Netto, 

Santiago Dantas e Giorgio Mortara são todos ligados ao Direito e a História. Esta última mais 

diretamente ligada às trajetórias de Américo Lacombe e Hélio Viana através dos cargos 

docentes e cátedras nas áreas de História. Além disso, o nome de G.Mortara esteve presente 

também em outra instituição: o IBGE do qual esteve ligado ao Conselho Estatístico. 

Em meio a essas questões percebe-se que as trajetórias cruzadas desses “homens de lei” 

foram definitivas para a construção dos saberes historiográficos no Brasil. Formados em 

Direito, ocupantes de cargos públicos a frente de Instituições governamentais, a atuação desses 

intelectuais revela que com o passar dos anos e com o crescente processo de institucionalização 

das universidades, estas se tornaram um lócus privilegiado de uma produção tipicamente 

historiográfica, estando com isso, a Enciclopédia num patamar ultrapassado do gênero de 

escrita. Muitos desses intelectuais seguiram, posteriormente, a trajetória das universidades. 

Contudo, o deslocamento da produção, cada vez mais, foi pautado na produção oriunda da 

Universidade de São Paulo, a USP, espaço privilegiado da produção e lócus não ocupado por 

esses intelectuais. Tendo conhecimento da extinção da Seção da Enciclopédia em 1973 pode-

se supor que a organização de uma obra elaborada por intelectuais distanciados do lócus da 

USP contribuiu para o projeto fosse suspenso e que as disputas entre Rio de Janeiro e São Paulo 

acentuadas desde os primórdios, distanciassem cada vez mais para São Paulo.  

Para o caso específico da Enciclopédia, não apenas a projeção que a produção dos 

historiadores da USP estavam angariando já se refletia desde meados dos anos 1950. Há uma 

documentação disponível no fundo Paulo de Assis Ribeiro que demonstra a intenção de 

institucionalizar a Enciclopédia Brasileira e transferi-la para o estado de São Paulo. As 

informações que se dispõem sobre esta fundação são ainda raras. Reduzem-se apenas a um 

esboço da fundação e as suas características.  

 O fato de se deslocar a Enciclopédia do Rio para São Paulo, mais especificamente, para 

a USP, demonstra os processos de especialização dos conhecimentos que os intelectuais 

paulistas realizavam, além do poder institucional dessa universidade16. Além disso, a intenção 

de se criar um instituto de eletrotécnica e de economia rural são bons indícios do que seria a 

                                                 
16FURTADO, A.C. As edições do cânone. Da fase Buarqueana na coleção História Geral da Civilização Brasileira 

(1960-1972). 2014. 248f. Dissertação (Mestrado em História Social). Programa de Pós-graduação em História 

Social. Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2014. 
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gestão de Paulo de Assis Ribeiro no IPÊS na década de 1960 quando foi formado o grupo de 

empresários contrário à proposta de reforma agrária de João Goulart e articulador  do golpe de 

1964. 

Ao que tudo indica, essas disputas entre Rio e São Paulo motivaram o rompimento de 

Paulo de Assis Ribeiro, associado ao grupo paulista, com o projeto. Sua saída, certamente, foi 

prioritariamente condicionada por esse debate de concepções e não apenas por motivos de saúde 

e da corrupção de alguns funcionários.  

No que tange os intelectuais, ao se mapear os demais nomes vê-se que foram membros 

das comissões depara-se com nomes conhecidos do universo católico, do movimento 

integralista, da filosofia e da história. Os nomes são: Euryalo Cannabrava como presidente 

comissão central; Paulo de Assis Ribeiro como coordenador e figura tecnocrata; Fernando de 

Bastos d’Avila (padre), Coronel Figueiredo, Armando Hildebrand, Yolanda Monteiro como 

secretaria, Antonio Houaiss na comissão de filologia; Celso Cunha na mesma comissão; 

Afrânio Coutinho, Otávio Melo Alvarenga e José Galante na comissão de literatura e artes Na 

comissão de atividades econômicas e sociais vê-se René Laclette, Paulo Sá e Manoel José 

Ferreira; na comissão de economia e administração João Paulo de Almeida Magalhães, 

Wanderbilt Duarte de Barros e Ostand Cardim, na comissão de ciências naturais Leonam 

Azevedo Pena, Othon Henry Leonardes e Carlos Chagas Filho. Há de somar a entrada posterior 

de Miguel Reale17 na comissão de religião da Enciclopédia. Sem dúvida, estivemos diante de 

um quadro composto por conservadores católicos e tecnocratas na administração e organização 

da Enciclopédia.  

Os nomes dos personagens que compuseram as comissões da Enciclopédia foram, em sua 

grande maioria, pessoas ligadas às antigas instituições que legitimavam o campo dos 

conhecimentos antes do advento científico promovido pelas universidades a partir da década de 

1950. Com o passar dos anos, as próprias mudanças internas promovidas por gestores foram, 

aos poucos, minando o espaço dos intelectuais tradicionais para a entrada daqueles que 

pertenciam às universidades. São exemplos desse processo, além das disputas acima 

destacadas, o convite feito a professores de universidades estrangeiras para atuarem em 

colaboração com a edição da Enciclopédia. A pedido de Euryalo Cannabrava, chefe da Seção 

da Enciclopédia na década de 1950, alguns intelectuais mexicanos, cubanos e paraguaios 

remetiam respostas solicitando maiores informações sobre a obra. 

                                                 
17Nos anos 1970 com a instalação do programa de coedições, alguns desses intelectuais também ocupariam cargos 

de pareceristas das obras submetidas.  
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Algumas considerações precisam completar estas linhas. O gênero de publicação cujo 

formato assumiu os contornos da Enciclopédia Brasileira do Instituto Nacional do Livro foi 

perdendo na década de 1950 o perfil de uma obra que capaz de conferir ao Brasil um estudo 

aprofundado. A tendência verificada no Brasil a partir da década de 1950 esteve residente numa 

espécie de produção, cada vez mais, pautada na autoridade científica da Universidade. Pode-se 

supor que uma nova concepção de ciência estava sendo formada e que estava em processo a 

genealogia de uma nova tradição apartada dos antigos circuitos institucionais. 

 Com isso, estava em curso um processo de renovação no campo científico e cujo tempo 

social já havia passado para os gêneros literários formatados numa edição de Enciclopédia. Dito 

em outras palavras, o tempo se modifica a partir das relações entre o habitus e o mundo social, 

entre as disposições do ser e do fazer e as regularidades do mundo social e natural18. Nesse 

sentido, a partir da década de 1950, iniciava-se o tempo das Universidades, destacando-se, 

sobretudo, o período das produções acadêmicas uspianas. Mais tarde, a cristalização desse 

momento ocorreu com a criação dos cursos de Pós-graduação ao longo dos anos 1970. Nessa 

mesma década, a Seção da Enciclopédia foi extinta e o Instituto Nacional do Livro direcionou-

se, cada vez mais, para o processo das coedições de livros. Sendo assim, à Enciclopédia 

brasileira coube o descompasso entre a história do jogo social que estava em processo de 

redefinição de suas regras e de estabilização do discurso acadêmico universitário19.  

                                                 
18BOURDIEU, Pierre. O ser social, o tempo e o sentido da existência. In: Meditações Pascalianas. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2001, p.253-300. 
19BOURDIEU, Pierre. O ser social, o tempo e o sentido da existência. In: Meditações Pascalianas. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2001, p.253-300. 
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A CIDADANIA NO BRASIL DO PRIMEIRO IMPÉRIO: EXCLUSÃO 

POLÍTICA E ESCRAVIDÃO 

 

Mário Bittencourt Miguens de Almeida* 

 

“Tudo farei para o povo, mas nada pelo povo.”. 

Dom Pedro I, Imperador do Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cidadania, como exercício de direitos e obrigações voluntárias, coletivas e individuas, 

pela totalidade da sociedade brasileira, caminha lentamente, porém avança. É, pois, necessário 

tal tema sempre estar no foco do estudo da História Contemporânea brasileira e por todos 

brasileiros, já que apenas com a compreensão, e, por conseguinte com o exercício da cidadania 

plena, será possível ao Brasil alcançar uma igualdade social.  

Na direção apontada no parágrafo acima, o presente estudo possui como um de seus 

objetivos a verificação da eficácia dos direitos relacionados à cidadania contidos na Carta 

Constitucional brasileira de 1824, ou seja, o exercício deles pela sociedade. Como outro 

objetivo, examinaremos as influencias formadoras da carta constitucional de 1824 e a estrutura 

governamental surgida com ela.  

Analisaremos, ainda, a desconsideração da sociedade na construção do Estado Imperial 

do Brasil, ou seja, como base sustentadora, formadora e para ela existir, do Estado, que terá 

como desenlace, o não provimento estatal dos direitos da cidadania plena, e para o não 

surgimento do “espirito” cidadão brasileiro. Almejando com isso chegar razoavelmente à práxis 

cidadã no Brasil no Primeiro Reinado.  

Necessário se faz então informar as fontes que serão utilizadas neste artigo. Utilizaremos 

os estudos de José Murilo de Carvalho, também do sociólogo André Botelho, da Historiadora 

e Antropóloga Lilia Schwarcz e as reflexões da professora no Museu Paulista da USP, Cecilia 

Helena de Salles Oliveira, em seu artigo para a Revista de História da Biblioteca Nacional. 

___________________ 

 

*Graduando de Licenciatura em História pela Unilasalle/RJ 
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Cabe ressaltar que o estudo do período de governo do Imperador Dom Pedro I mostra-se 

relevante por se tratar do alvorecer do Estado-Nação do Brasil, e, por conseguinte, da cidadania 

como conjunto de direitos emanados pelo poder estatal constituído, em razão destes não estarem 

enraizados nos costumes da sociedade brasileira.   

 

CARTA CONSTITUCIONAL DE 1824 

Com a outorga por Dom Pedro I do texto constitucional de 1824 e segundo Cecilia Helena 

de Salles Oliveira, impossibilita-se de a mesma ser chamada Constituição, sendo ela 

denominada então como Carta Constitucional. Sua outorga lança os alicerces da estrutura 

política-administrativa do Estado Imperial brasileiro.   

Para Oliveira, a carta constitucional fora um projeto das classes dominantes da região 

Centro-Sul da América Portuguesa em aliança com D. João VI e posteriormente com o futuro 

primeiro imperador do Brasil, sendo elaborada por poucos indivíduos. Para a autora, a Carta 

Constitucional fora alvo de críticas por todo período imperial, em razão principalmente da 

inserção do poder moderador na divisão de poderes do Estado, compondo com o Poder 

Executivo, Judiciário e Legislativo a estrutura do Estado emergente ou o Império do Brasil. 

Segundo a professora Salles de Oliveira, tais críticas mais contundentes em relação à 

outorga da Carta Magna de 1824 em virtude da inserção do Poder Moderador tem origem em 

grupos republicanos por volta de meados do século XIX, pois ressaltaria o caráter absolutista 

de Dom Pedro I e seria a manifestação absoluta do não rompimento com o processo de 

independência da forma de governo colonial português. Em contraposição à visão republicana, 

estariam intelectuais tais como o Visconde de Uruguai e o Marques de São Vicente, que 

defendiam que a Carta Constitucional do Brasil de 1824 estava em consonância com as 

constituições monárquicas europeias do período, ou até mesmo mais “aperfeiçoada” ou eficaz 

do que estas. 

 Conforme Oliveira, na visão destes nobres “ilustrados”, o Poder Moderador seria 

benéfico na medida em que traria equilíbrio às relações entre os demais Poderes do Estado, 

propiciando “equanimidade” entre o Executivo e o Legislativo, principalmente. Para a autora, 

a justificativa teórica utilizada pela classe dominante do primeiro Império para a defesa da 

existência do Poder Moderador terá como fonte o pensador franco-suíço Benjamin Constant, 

intelectual, expoente nas teorias da organização dos Estados no início do século XIX. Defendia 

ele a existência do referido poder pelo mesmo conferir ao Monarca posição superior aos acordos 
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político-partidária, tornando-se ele figura “neutra”, árbitro de conflitos e com capacidade de 

realizar mudanças de grupos políticos no poder.  

Expõe Oliveira que, ao final do século XVIII, no contexto europeu, o processo de 

enfraquecimento dos poderes dos Reis se aprofunda, surgem assembleias eleitas e textos 

constitucionais que quebram o monopólio do poder de governo Real. Constituições são 

elaboradas por representantes da sociedade, garantindo assim, os direitos que compõem a 

cidadania, a construção dos governos e a participação nas decisões da res pública.  

O Poder Moderador colocaria o Rei, segundo Benjamin Constant, na figura de defensor 

das vontades nacionais e da sociedade cidadã, árbitro entre os poderes do Estado. Posicionando-

se o Monarca como representante inconteste da sociedade. Porém, para Constant existiria um 

elemento obrigatório, a separação entre o poder do Rei da administração pública ou conselho 

de ministros, mesmo que os ministros sejam alçados a esta condição pelo governante máximo, 

estaria vedado à sobreposição de um poder sobre o outro, ou “ingerência”, afim de que não 

houvesse abalo à posição de neutralidade do Monarca.  

Oliveira expõe que mesmo com a posição de Benjamin Constant para muitos como o 

teórico inspirador da Carta Constitucional de 1824, uma análise mais detida do texto demonstra 

que seus elaboradores relativizaram os ditames originais do pensador franco-suíço. Indo por 

isso, contrariamente às práticas políticas que vinham sendo utilizadas por inspiração em certa 

medida por Constant, debatidas na Europa e no restante das Américas nas décadas finais do 

século XVIII.  

No caso do texto constitucional de 1824 e na visão de Cecilia Oliveira, contrariamente 

aos preceitos de Constant, o Poder Moderador, conferia ao Imperador inviolabilidade e o 

tornava figura “sagrada”. Ele não se sujeitava, assim, a qualquer poder do Estado e não podia 

ser responsabilizado por qualquer ato, não ficando circunscrito a qualquer limite de ação sobre 

os demais poderes. Não mantinha assim sua posição de neutralidade, ficando sujeito às 

mudanças políticas e conflitos nas classes dominantes.  

Pondera finalmente a autora, que a partir da independência e na primeira metade do século 

XIX, o Brasil torna-se palco de diversos embates políticos, tendo estes conflitos como um de 

seus personagens o Imperador Pedro I e também a Carta Constitucional outorgada em 1824.   

 

CIDADANIA DE FATO OU DE DIREITO? 

Um dos aspectos sociais do período da instituição do Estado Imperial são, para André 

Botelho e Lilia Schwarcz, quando a América portuguesa rompe os laços de sujeição com 
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Portugal, surgindo, assim, o novo Estado-Nação do Brasil, pais este que é criado com larga 

parcela dos indivíduos residentes nele excluída dos direitos civis e políticos, ou seja, não 

possuindo cidadania. O Brasil sequer possuía cidadãos aglutinados por um espirito de 

nacionalidade para com o nascituro país. Para os autores, além disso, o estado brasileiro já nasce 

envolto por contradição, tendo em vista que éramos uma Monarquia cercada por Repúblicas, 

pondo, assim, à frente do Brasil, desafios no que diz respeito à cidadania, dentre outros.  

Botelho e Schwarcz consideram que uma das questões preeminentes no início do novo 

Estado é a seguinte dicotomia: a sociedade brasileira era “súdita” ou era “soberana” na nova 

Nação? Situação social relevante, tendo em vista que o “status deste cidadão” que se 

transmutara consequentemente na definição da identidade do indivíduo moderno, em razão de 

não ser mais do interesse da sociedade brasileira ser apenas “súdita”, citando os autores 

“simples sujeitos de deveres e destinatário passivo de comando” 1.  

A cidadania no Brasil é conferida por instrumento jurídico, com a elaboração da Carta 

Constitucional de 1824 na América portuguesa, surgindo assim, por conseguinte, o Estado-

Nação imperial brasileiro. Para, além disso, porém, torna-se ela, elemento estruturante da 

cultura político social brasileiro no século XIX, tendo em vista a longa duração de sua vigência.  

Para José Murilo de Carvalho, a Carta Constitucional outorgada de 1824 do Império do 

Brasil conferirá direitos políticos à agora antiga população colonial luso-brasileira, porém não 

visou, com seu liberalismo aparente, porém conservadora objetivamente, e em suas diversas 

alterações futuraras o fim do regime escravista, não emanando direitos civis à totalidade da 

população, não se comprometendo, muito menos, em sanar o generalizado analfabetismo da 

população livre. 

José de Murilo de Carvalho indica que na clássica definição do sociólogo T.A. Marshall, 

ser cidadão é exercer os direitos civis, estes compostos das liberdades fundamentais como à 

vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante as leis. Ao direito político, que seria à 

participação do cidadão no governo da sociedade, consiste ainda na capacidade de fazer 

demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar, de ser votado, e pelos direitos sociais, 

que seriam a garantia à participação de toda a sociedade na riqueza coletiva de uma nação. E 

pelos direitos sociais, que permitem às sociedades politicamente organizadas reduzirem os 

excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de bem-estar para 

todos.  

                                                 
1 BOTELHO, André e SCHWARCZ, Lilia, Cidadania e direitos: aproximações e relações. In: Cidadania, um projeto 
em construção. SP: Claro Enigma, 2012 
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Formando eles um conjunto, adquiridos em sequência, de permissões advindas de um 

poder estatal em virtude de fortes reinvindicações sociais no Brasil e na Europa no tempo.  

A posse das liberdades individuais, à participação política efetiva pela sociedade, este 

agrupamento de direitos, sendo animado pela educação crítica da população, garantiriam assim, 

a existência do Estado- nação, pelos indivíduos, tornando-os membros efetivos do governo da 

sociedade.  

Conforme Murilo de Carvalho, a sociedade brasileira no início do século XIX e por 

consequência o período do Primeiro Império, não era composta por cidadãos plenos, em razão 

da larga exclusão política das mulheres, homens livres pobres e da imensa massa analfabeta.  

Inexiste no Brasil do início do século XIX uma sociedade preparada para o exercício da 

cidadania e sequer alguma cultura cidadã, ao menos fora dos círculos sociais dominantes, cuja 

leitura dos modernos direitos obedecia a uma ótica aristocrática.  

Expõe Carvalho que o governo que apenas se fazia presente na cobrança de impostos, 

sendo identificado com uma aristocracia senhorial de proprietários de terras, que apenas 

controlavam e exploravam uma sociedade majoritariamente analfabeta e com a justiça estatal 

sendo suplantada pela justiça privada, no período colonial, permanece o mesmo no Império. A 

lógica do Estado colonizador continua a existir na nova nação, não se incluindo a sociedade no 

governo do novo país. O governo da nova nação permanece sendo negador e não provedor de 

direitos, pouco mudou de quando éramos parte do Império Ultramarino português. 

Considera o autor que a sociedade brasileira, que adquire os direitos de cidadania, não 

deixou de possuir a mesma mentalidade surgida nos três séculos de colonização, ou seja, 

perpetua-se a cultura da escravidão, sendo relegada grande parcela dos cidadãos livres à 

subjugação da aristocracia rural e citadina. 

Para Carvalho, a negação dos direitos fundamentais da cidadania, no período colônia, no 

Império, será visto, na corrupção do direito político, que pervertera os nascituros direitos civis 

e sociais, a serem futuramente exercidos pela sociedade brasileira. A sistemática corrupção 

eleitoral, eleições de fachada; eleitores comprados; candidatos fantoches de uma aristocracia 

implacável em seus intentos terão como consequência ainda, a limitação principalmente dos 

direitos civis, com a manutenção do longo período de escravidão, nos direitos sociais que 

inexistentes e a não educação da população, providas ou incentivadas, pelo poder estatal. 

O povo deveria votar, deveria ceder seu poder para representantes, mas não era 

representado de fato, apenas de direito. Pois assim, não haveria a necessidade da emanação de 

direitos sociais e civis em contrapartida pelo Estado. Tais direitos seriam alcançados através do 
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pleno exercício do direito político, com o que, votar no Brasil Império, e, até o presente período 

político se constitui primordialmente e se perpetua como instrumento enganador da sociedade.  

Conforme José Murilo de Carvalho, a capacidade de votar cria um sentimento falso de 

cidadania em toda a história da política no Brasil, tendo em vista que continua a existir apenas 

para legitimar o Estado, perpetuando-se principalmente em razão do não interesse do grupo 

social hegemônico brasileiro, este que governa de fato, através do Estado brasileiro, a 

sociedade. A não permissão da educação popular, tendo em vista que seria contraproducente 

para as elites no Brasil, libertar a população pela criação de senso crítico, que ela visa manter 

controlada, impedindo com isto a não aquisição de uma cultura cidadã e consequentemente, a 

posse dos direitos fundamentais que compõe a cidadania plena.  

A população não era provedora e garantidora da existência do Império do Brasil. No caso 

brasileiro, o povo possui um dos direitos que compõem a cidadania plena, o direito político, 

sem preparo educacional e é obrigado a possui-lo, sobre coerção, pois o mesmo era garantidor 

apenas da existência do Estado-nação, que governa alheio ao povo em geral, apoiando-se 

apenas em uma parcela ínfima da sociedade que possui quase a totalidade da riqueza do novo 

país.  

Outro aspecto do período do Primeiro Reinado, para José Murilo, será a longa escravidão 

que prejudicará extremamente o desenvolvimento da cidadania plena brasileira, na medida em 

que os antigos escravos esmagados por uma vida miserável não possuíam sentimento algum de 

pertencimento para com o estado, em razão de uma vida sofrendo todos os tipos de agressões, 

para adentrarem a sociedade plenamente. O governo Imperial não agiria a fim de obter isonomia 

social, em razão principalmente da não emanação de direitos sociais, consubstanciado 

primordialmente na educação a população liberta. 

A constituição de 1824, de conteúdo conservador, em que pese sua forma liberal, mantém 

e reforça pelo silenciar, e conforme José Murilo de Carvalho, “o aspecto mais contundente da 

difusão da propriedade escrava revela-se no fato de muitos libertos possuíam escravos” 2, 

ressalta uma cultura escravista extremada dos brasileiros, este sentimento será um dos 

principais alicerces de toda a sociedade posterior à independência, o estado é, com a carta 

constitucional de 1824, fomentador e garantidor do "espirito" escravagista na sociedade.  

Sentimento escravagista, que anima a manutenção do sistema escravocrata no Brasil. A 

sociedade se sustenta do sequestro de indivíduos na África. O estado imperial mantem a coesão 

                                                 
2CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo caminho. 21º edição. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2016, p. 54.  
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social, através do estatuto da escravidão, os indivíduos possuíam apenas uma característica 

comum, á vontade escravista, como na colônia, o que é comprovado com o fim do Império, 

logo após a abolição da escravatura.   

  Os negros tornaram-se insensíveis a qualquer espirito de pertencimento para com a nova 

nação no futuro, desenvolvendo certamente uma brutalidade inata contra o Estado, que garantia 

o estatuto da escravidão na antiga colônia, e no Império, nada fizeram para ajuda-los.  

A vida miserável passada não permitiria facilmente o exercício da cidadania futura, tendo 

em vista que as condições de vida pouco mudaram após a libertação, ocorrendo então que 

significativa parcela da sociedade brasileira que fora submetida à escravidão não será aliviada 

dela com a libertação, como certamente os libertos, esperavam que o fosse, à frustação posterior 

a manumissão será profunda. Na existência livre não adquirem direitos reais, já no período 

republicano.   

O início do processo de desenvolvimento de aquisição da cidadania, juridicamente criada, 

por parte principalmente dos negros só se inicia na nova nação, quase sessenta anos depois de 

oficialmente iniciada para os demais membros da sociedade. 

 

PONDERAÇÕES FINAIS 

A partir da independência do Brasil, temos uma sociedade que deveria iniciar o 

aprendizado da cidadania e seu exercício, com a criação do novo Estado-nação. Houve de fato 

apenas uma mudança geográfica do centro de poder: deixa-se Lisboa e passa-se para o Rio de 

Janeiro, frustrando-se assim certas expectativas de melhoria social da sociedade brasileira.   

A Carta Constitucional outorgada por Dom Pedro I não corresponde às expectativas 

transformadoras da sociedade brasileira, na medida em que esta buscava mudanças mais 

profundas na lógica de governo sobre ela exercido. Porém a mesma não perde relevância em 

razão de ser texto que funda as instituições do Estado-Nação Imperial do Brasil e por que não, 

como nação no futuro, tendo em vista as lentas modificações no sistema de governo do estado 

brasileiro nos últimos séculos. O documento relevante ainda por espelhas formas de pensar das 

classes dominantes brasileiras, e as a ela subordinadas no período Imperial.    

O mesmo Estado negador de direitos para os colonos subsiste na independência, não 

havendo rompimento com a forma de governar anterior. A mesma lógica de governo realizado 

na colônia americana portuguesa, que não permitia a existência dos direitos necessários à 

cidadania, se é que estes existiam em algum lugar plenamente, passou a emanar apenas em parte 
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estes direitos fundamentais no Império do Brasil e em todas as formas de governo subsequentes, 

perpetuando-se como Estado negador de direitos a toda a sociedade brasileira. 
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REVOLUÇÃO RUSSA: ANTECEDENTES E RAÍZES HISTÓRICAS 

 

Matheus Campos Vicente* 

INTRODUÇÃO 

 A Revolução Russa ocorre num período em que o mundo estava passando pela maior 

crise já vista, a Grande Guerra de 1914-1918, que pela primeira vez na história envolveu todo 

o planeta e contando com armas de destruição em massa devastando diversos países.  Nesse 

contexto, a Rússia entra na guerra ao lado da Tríplice Entente buscando defender seus interesses 

nas regiões do Balcãs, contudo assolada por diversos problemas internos é forçada a abandonar 

a guerra para enfrentar uma guerra civil dentro de seus domínios. 

 O Império Russo, que se expandia por três continentes e era dominado pelos czares da 

dinastia Romanov,chega ao fim com a Revolução de fevereiro de 1917 após uma série de 

reivindicações e manifestações populares que desejam a queda do império. Os motivos dessas 

revoltas são variados e se estendem ao longo de todo o século XIX e o começo do século XX.  

 A gestão czarista é conhecida por suas longas campanhas expansionistaque geravam 

guerras e despesas. Com uma base predominantemente agrícola baseada no trabalho servil e 

uma lenta industrialização, marcada pelo forte autoritarismo e autocracia o sistema czarista 

geravam descontentamentos nas populações. Toda essa conjuntura de atrasos econômicos, 

políticos e sociais fizeram com que surgissem diversos grupos de oposição ao governo. Com a 

expansão das ideias socialistas pelo campo e pelas cidades, voltadas a luta de classes, a 

população em um movimento um tanto quanto inesperado, em 1917, põe fim a séculos de 

dominações.  

 

OS ANTECEDENTES DA REVOLUÇÃO RUSSA 

 A Rússia até a Revolução de 1917 era governada por um sistema multissecular baseada 

num império czarista1. Os czares possuíam poder absoluto, só cabendo a eles a decisão de como 

gerir o Império porque não existia uma distinção, nessa forma de governo, entre ambos. O 

                                                 
* Graduando em Relações Internacionais pela UFF 

1 A palavra czar é grafia tradicional usada pelo português e que aparece em grande maioria nos dicionários da 

língua portuguesa. Porém, vemos que autores constantemente usam a palavra tzar, pois ela corresponde melhor ao 

fonema russo original.  
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czarismo russo é afamado pelo seu expansionismo que ao longo de quase 300 anos registrou, 

em média, um avanço diário de 140 km²2. Tal avanço se dá pelo papel do exército imperial que 

conquistou os territórios, os defendeu e manteve a ordem interna no império. 

Nesse período, a acumulação de capitais e riquezas acompanhava a conquista militar, 

assim, com um Estado marcado não só por um governo autoritário, mas também, pelas guerras 

expansionistas tem-se um excedente financeiro que permitia a manutenção da aristocracia e 

nobreza russa3. Entretanto, é justamente essa característica imperialista de expansão de 

fronteiras e má administração dos gastos públicos,que gerou atrasos econômicos, sociais e 

políticos ao longo dos séculos XIX e XX, que não dissipou o impulso de industrialização e 

reforçou o regime de servidão4. 

 Como disse Daniel Aarão Reis Filho (1997):  

A Rússia sempre foi uma nação em movimento – tropas e população -, 

na direção dos quatro pontos cardeais, projetos desmesurados, à procura 

de espaços, riquezas, segurança e dos anelados e sonhados portos de 

águas quentes.5 

 

 Dessa forma, a nação russa é construída e formada por uma variedade imensa de povos 

dominados e que, assim, possuem culturas, religiões, tradições e grupos linguísticos diferentes. 

Essa ausência de laços comuns e tentação de uma politica centralista, de russificação – que 

tinha o objetivo de homogeneizar segundo padrão único – fez com que na Rússia apresentasse 

padrões de vida, de trabalho e de educação inferiores aos povos ocidentais e, até mesmo, de 

alguns povos dominados6. Essa nação tinha uma característica basicamente rural, onde às 

vésperas da Primeira Guerra Mundial a maior parte da população ainda vivia no campo. 

Consequentemente, o camponês se torna figura central em todo o processo da historia russa em 

virtude, principalmente, da condição de miséria e pobreza em que vivia. 

O sistema europeu de estados após a “Revolução dual”7,ou seja, a Revolução Industrial e 

a Revolução Francesa começa a sofrer mudanças estruturais, principalmente por conta difusão 

das ideias liberais que representavam um risco aos regimes monarcas. Nesse contexto, após 

                                                 
2REIS FILHO, Daniel Aarão. Uma revolução perdida: A história do socialismo soviético. São Paulo: Fundação 

Perseu Abramo, 1997.p. 25 
3FULLER Jr., William.“The Imperial Army”.In LIEVEN, Dominic (Org). The Cambridge History of Russia: 

Volume 2: Imperial Russia, 1689-1917. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 530 
4 FERNANDES, Luís Manuel. Rússia: do Capitalismo Tardio ao Socialismo Real. In FIORI, José Luis (org). 

Estados e Moedas no Desenvolvimento das Nações. Petrópolis: Editora Vozes, 2000p. 252 
5REIS FILHO, Daniel Aarão. Op.Citi., p. 24 
6REIS FILHO, Daniel Aarão. Op.Citi., p. 26 
7HOBSBAWM, Eric J.. A Era dos Impérios. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra S/a, 1988. p.16 
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participar das coalizões anti-hegemônicas, para a derrubada de Napoleão Bonaparte, que 

puseram fim as Guerras Napoleônicas, o Império russo passa a ser visto como uma grande 

potência pelas outras nações do Sistema Internacional.Entretanto, com o objetivo de limitar e 

evitar que tais ideais liberalistas fossem espalhados pela Europa são criados o Acordo de Viena 

e a Santa Aliança8, para, também, reorganizar a Europa num equilíbrio de poder.  

 Contudo, em razão dos atrasos econômicos e sociais, e perda do “pé da febre 

industrializante ocidental”9a Rússia, frente às potências mundiais que se transformavam do 

ponto de vista econômico e tecnológico, se vê ultrapassada. Além disso, no âmbito interno, 

começam a crescer as insatisfações e manifestação contra o império, motivadas pelas ideias 

liberais da Revolução Francesa, e vão se multiplicando, década após década, o número de 

revoltas camponesas, cansados da submissão e do regime de servidão,aumentando a pressão 

em cima do governo por mudanças e por modernização. 

 Enxergando esses problemas, a partir dos anos de 1840 surge o movimento A 

intelligentsia10formada por diversos intelectuais críticos do czarismo que ansiavam por 

reformas através do uso da palavra como arma de agitação da população até, anos depois, 

planejando ataques e assassinatos. É com os intelligenti que surgem os primeiros projetos 

socialistas russos tentando fazer triunfar um socialismo rural baseado na nacionalização e 

distribuição equitativa da terra com a criação de comunas rurais, queimando etapas e saltando 

diretamente para o socialismo. 

 Em meio à ascensão das ideais socialistas com tais grupos, a Rússia para assegurar sua 

influencia no Império Otomano e no Oriente Médio acaba por se envolver na Guerra da Crimeia 

em 1854-1856. Ao invadir a região da Moldávia, o Império Russo subestima a anarquia do 

sistema internacional, que temia que com a dominação russa toda a região do Mar Negro 

passasse a se submeter à Rússia, com isso, França e Inglaterra intervêm na guerra e derrotam o 

exercito imperial. Essa derrocada na Crimeia evidenciou a necessidade de uma modernização 

social, política, militar e econômica na Rússia11, ondeaté a primeira metade do século não havia 

                                                 
8STONE, David R.A Military History of Russia: From Ivan the Terrible to the War in Chechnya. Westport, CT: 

Praeger Security International, 2006p. 111. 
9REIS FILHO, Daniel Aarão. Uma revolução perdida: A história do socialismo soviético. São Paulo: Fundação 

Perseu Abramo, 1997.p. 27 
10LUXEMBURGO, Rosa. A Revolução Russa. Petrópolis: Vozes, 1991 p 52 
11KAGARLITSKY, Boris. Empire of the Periphery: Russia and the World System. Translated by Renfrey Clarke. 

London: Pluto Press, 2008. p. 200 
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tido nenhum estimulo para mudanças na estrutura socioeconômica do país que permaneceu 

estagnada desde as Guerras Napoleônicas.  

Após essa percepção e através dos movimentos internos – de revoltas camponesas e da 

ação dos intelligenti – o czarse vê obrigado a fazer reformas estruturais e iniciam um programa 

de modernização inspiradas no liberalismo. O primeiro passo em direção a modernização é a 

abolição da servidão, em 1861, pois os servos representavam 80% de toda a população12. 

Contudo, sofrem com grande oposição de diversos setores o que impede que esse reformismo 

imperial de fato aconteça. Além disso, essa emancipação no setor agrícolasó serve para gerar 

ainda mais problemas no campo tirando terras e poder das mãos dos senhores e fazendo com 

que os servos libertados permaneçam na mesma situação de miséria, enfraquecendo as classes 

sociais.Deste modo, o país viveu uma rápida transição do feudalismo russo para o capitalismo.  

 Com novas gerações dos intelligenti, a mudança de pensamento do grupo aos poucos 

vai se alterando. O surgimento dosnarodniks ou populistas, que defendem o ensinamento de 

consciência aos camponeses para a luta, a revolta e a revolução, transformam o campo. Apesar 

de sofrerem perseguições e denuncias dos próprios camponeses no inicio de suas ações, são 

fundamentais para a revolução nos anos seguintes. É através de suas ideias que surgem duas 

vertentes, a de organização baseada na propaganda e uma na ação de vanguarda, que tenta 

desestabilizar o governo através de atentados tendo inclusive assassinado o czar Alexandre II 

em 1881. 

 O programa de modernização capitalista russo, promovido pelo Império, altera todas as 

bases da Rússia. Apesar de toda a resistência enfrentada, o czar investe numa politica de 

crescimento baseada no capitalismo ocidental estimulando e protegendo a atividade econômica 

e industrial do país com tarifas alfandegarias altas, concessões e alto investimento do capital 

estrangeiro. Dessa maneira, por quase 25 anos a Rússia apresentou um crescimento médio de 

5% ao ano devido principalmente ao aumentoda malha ferroviária que passou de 4.000 

quilômetros para 20.000 quilômetros13 em 10 anos e a construção dos setores industriais 

considerados estratégicos14, que sofreram uma desconcentração industrial. Assim, o 

capitalismo russo apresenta características próprias de um Estado hiperdimensionado com a 

presença maciça do capital estrangeiro. Essas reformas capitalistas provocam mudanças no 

campo, onde grande tentam acabar com as comunas rurais e a solidariedade da classe, o mir. 

                                                 
12 CHAPMAN, Tim. Imperial Russia: 1801-1905. London: Routledge, 2001..p 81 
13WALDRON, Peter. “State Finances”. In LIEVEN, Dominic (Org). The Cambridge History of Russia: Volume 

2: Imperial Russia, 1689-1917. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.p. 472 
14REIS FILHO, Daniel Aarão. Op. Citi.,.p. 33 
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Para a criação de propriedades privadas e assim criar uma base agraria de sustentação do 

regime. Além de fomentar a formação de um operariado urbano e o crescimento da classe média 

nas cidades. 

 Tais mudanças, tanto no campo quanto nas cidades, levam a dependência externa e 

criam uma crise de abastecimento no país. Essa aproximação com o ocidente fez surgir uma 

nova vertente do socialismo russo inspirado nas ideias escritas por Karl Marx e Friedrich Engels 

no “Manifesto Comunista”. Tal vertente, a socialdemocrata, defendia uma revolução de caráter 

social, procurando estabelecer a priori uma igualdade econômica. Além disso, entendem que, 

ao longo dos anos 80 e 90, o fortalecimento das indústrias provocadas pela modernização 

capitalista o principal ator agora é outro: o proletário. Segundo Luxemburgo: 

No movimento socialdemocrata, diferentemente dos antigos experimentos 

utópicos do socialismo, a organização não é um produto artificial da 

propaganda, mas um produto histórico da luta de classes, no qual a 

socialdemocracia simplesmente introduz a consciência política.15 
 

 Essa nova vertente faz com que surja uma espécie de guerra entre os socialistas. 

Enquanto que os marxistas, inspirados no Manifesto Comunista, defendiam que a Rússia 

deveria passar por uma longa fase de desenvolvimento capitalista onde se teria uma igualdade 

econômica para depois iniciar a fase socialista; os populistas defendiam uma passagem direta 

ao socialismo pulando etapas. Após a divisão dos dois grupos em 1883, o partido 

socialdemocrata passa a ter mais força na Rússia devido à aproximação do Império com o 

ocidente o que facilitou o crescimento da influencia marxista e pelos movimentos grevistas 

operários16. 

 Esses dois grupos passam a adotar, evidentemente, diferentes métodos de ação politica. 

Contudo no ano de 1900, surge um grupo destinado a aproximar novamente os socialistas e, 

assim, determinar o futuro dos movimentos revolucionários. Liderados por Lênin, com sua obra 

“Que fazer?” e I.Martov buscam na criação da rede Iskra um espaço para o dialogo. É através 

dela que ambos fazem congressos e definem que o melhor método para a revolução russa é duas 

etapas. Porém, quando o assunto foi à criação do estatuto e a respeito das concepções 

organizativas surge uma divisão. 

A questão da organização é, por conseguinte, particularmente difícil 

para a socialdemocracia russa, não apenas porque deve fazê-la surgir 

sem todos os auxílios formais da democracia burguesa, mas, sobretudo, 

                                                 
15LUXEMBURGO, Rosa. A Revolução Russa. Petrópolis: Vozes, 1991 p 39 
16REIS FILHO, Daniel Aarão. Op. Citi., p. 34 
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porque deve criá-la, por assim dizer, como o amado Deus Pai, “do 

nada”, no ar rarefeito, sem a matéria-prima política que, de outra 

maneira, é preparada pela sociedade burguesa.17 

 

É a partir desta divisão que são criadas dois grupos fundamentais na Revolução de 1917. 

Enquanto que Lenin e seus seguidores, influenciados pelo Manifesto Comunista, defendiam a 

ideia de um sindicalismo, onde teria o papel essencial da socialdemocracia para elevação da 

consciência proletária. Martov defendia critérios de organização mais flexíveis de forma que 

cada membro só precisaria concordar com os termos e segui-los, sem ter uma obrigatoriedade, 

além de considerar que as ideias de Lenin levariam a ditadura de um só homem sobre o 

Partido18. Essa divisão de ideias faz com que surjam os Bolcheviques liderados por Lenin e os 

Mencheviques por Martov. 

 Em 1905 rebentou uma revolução que foi considerada como o ensaio geral de uma 

grande sublevação que seria a ultima19. Dessa forma, “As ondas da primeira revolução, de 1905, 

vieram sem aviso prévio, e surpreenderam os homens do poder, que não contavam com ela, os 

revolucionários, que aspiravam por ela, e os próprios protagonistas, que começaram a fazê-la 

sem disso ter uma clara consciência.”20. 

 Essa revolução de 1905 pode ser explicada por um aspecto prático criado pelo próprio 

Estado czarista. A Rússia com sua politica expansionista avança sobre o Extremo Oriente dando 

as cartas na região, porém subestimando a expansão nipônica na região e com aarrogância russa 

de superioridadeentram em guerra com o Japão, em um território longínquo que não ameaçava 

diretamente o seu território. Logo, não só o fracasso dos militares russos na Guerra Russo-

Japonesa de 1904-1905, mas as derrotas, mortes e humilhações sofridas nessa guerra reacendem 

os movimentos revolucionários no país. Enquanto a guerra acontecia, o proletariado russo sofria 

com frio e escassez de comida. 

 Por consequência, a população russa volta a se aglomerar nas ruas e se mobilizar para 

as greves. No dia 9 de janeiro de 1905, cerca de um milhão de trabalhadores tentaram levar as 

reinvindicações de reforma agrária, tolerância religiosa e melhores condições de vida ao próprio 

czar, se aglomerando em frente ao Palácio de Inverno. A resposta do exercito russo foi o 

massacre, no episódio que ficou conhecido como o Domingo Sangrento.  

                                                 
17LUXEMBURGO, Rosa. Op. Citi.,p 39.  
18FERRO, Marc. A Revolução Russa de 1917. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
19FERRO, Marc. Op. Citi., 
20REIS FILHO, Daniel Aarão. Op. Citi., 
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 A partir disso, a população russa que era vista como uma “massa amorfa, sem 

consciência de classe”, “transformou-se subitamente em uma sociedade em movimento, 

exigente, que se organizava e propunha programas e alternativas”21. Segundo Reis Filho: 

A revolução de 1905 teve uma repercussão mundial. As greves de massas, o 

surgimento da forma soviética de organização, o movimento camponês pela 

terra, a participação das nacionalidades não russas, as revoltas dos marinheiros, 

a intervenção contraditória dos liberais, a questão da guerra em suas relações 

com a revolução, todo este processo, como sempre em casos análogos, 

questionou princípios, abalou certezas, inovou questões, impôs mudanças.22 

 

 Contudo em outubro de 1905, é publicado um manifesto vindo do czar que continha, 

pela primeira vez, os anseios correspondentes às pressões da sociedade. Dentre eles destacam-

se o reconhecimento das liberdades fundamentais, ampliação do corpo eleitoral, e a atribuição 

do controle sobre a legislação a um Parlamento (Duma) eleito.Desse modo, os movimentos de 

oposição e greves começaram a adotar um raciocínio moderado, suspendendo o movimento 

buscando consolidar as conquistas anunciadas e para depois amplia-las. Desse jeito,as greves 

passaram a ser reprimidas tanto pelo governo quanto pela população, enquanto que as revoltas 

camponesas foram perdendo força e a ação dos intelligenti desmanteladas23. 

 Tal conjuntura de mudanças e esperanças revolucionaria começa a ser substituída a 

partir de 1907 por um período de contrarrevolução do governo. Com a Duma perdendo sua 

força, o aumento da repressão aos questionamentos da ordem colocando os partidos socialistas 

para clandestinidade, exilando e prendendo os lideres dos movimentos. Tanto os bolcheviques 

quanto os mencheviques se encontravam numa situação de extrema fragmentação e tal quadro 

só tem uma mudança, de fato, com o inicio da Grande Guerra Mundial em 1914. 

 Segundo Lenin, a entrada da Rússia na guerra foi “o melhor presente que o czar poderia 

nos dar.”. Com a guerra, os interesses do Estado russo se voltam para os conflitos externos o 

que gera espaço para a volta dos movimentos sociais dentro da Rússia contra o governo que 

continuava a reprimir seus opositores. O que parecia ser uma vitória rápida e sem grandes 

consequências começa se tornar uma longa e desastrosa guerra. A economia demonstrava 

carências estruturais, com crises de abastecimento e um racionamento rigoroso enquanto o 

exercito estava cada vez mais enfraquecido com derrotas nos campos de batalha.24 Em 1916, o 

país estava à beira de um colapso total fazendo com que os movimentos grevistas ganhassem 

                                                 
21REIS FILHO, Daniel Aarão. Op. Citi., p. 47 
22REIS FILHO, Daniel Aarão. Op. Citi., p. 52 
23FERRO, Marc. Op. Citi., 
24REIS FILHO, Daniel Aarão. Op. Citi., p. 58 
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forças, aumentando às pressões e conspirações favoráveis a queda do czar. Até que no dia 27 

de fevereiro de 1917, soldados, operários e camponeses tomam as ruas e invadem o palácio do 

czar Nicolau II.
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FÉ E POLÍTICA NAS PÁGINAS DO INFORMATIVO  

 

Matheus da Silva Sampaio* 

 

A Igreja tem de ser uma Igreja do 

Povo e não uma Igreja das elites, 

tem de ser uma Igreja dos pobres, 

fracos e dos humildes, não uma 

Igreja dos ricos, dos fortes, dos 

poderosos. 

D. Adriano Hypólito 

 

Na segunda metade do século XX a Igreja Católica passou por um processo, uma nova 

mentalidade no que se refere a maneira de perceber o mundo, assim como sua missão 

evangelizadora sobre ele. Na década de 1960 houve um movimento de cristãos, primeiramente 

no Brasil e mais tarde na América Latina, que se preocupavam profundamente com as precárias 

condições de vida daqueles que são reféns das injustiças sociais, denominado cristianismo da 

libertação. 

O clero, mas principalmente os leigos organizados em grupos como a Juventude 

Universitária Católica (JUC), as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), a Juventude Operária 

Católica (JOC), pastorais populares e movimentos de educação de base, são os responsáveis 

por este movimento que participou do inicio deste processo de transformação da Igreja, segundo 

Michael Löwy1.  

O autor afirma que a Igreja sempre se preocupou com a questão da existência dos pobres 

ao longo da história, mas que de forma diferente, como objeto a quem necessitava de caridade. 

Essa ação da Igreja acabava por ter um efeito assistencialista e não revolucionário, mantendo o 

status quo predominante naquela sociedade. O novo nesta mudança de concepção da Igreja 

sobre o pobre está em se aproximar dele a fim de auxiliá-lo na luta por sua libertação e 

transformação da sociedade em que está inserido. Ele é visto como sujeito de sua libertação, 

não como um personagem passivo em meio a realidade. 

                                                 
* Graduado em História pela Universidade Federal Fluminense. Bolsista de Apoio Técnico a Pesquisa pelo CNPq 

- Nível 1A. Email: matheus_historia@hotmail.com 
1 LOWY, Michael. “As esquerdas na ditadura militar: o cristianismo da libertação”. In: FERREIRA, Jorge e 

AARÃO REIS, Daniel (Orgs.). Revolução e Democracia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. pp. 303 – 

320. 



ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

870 

 

Para Löwy, o surgimento deste movimento no Brasil surgiu por alguns fatores: a 

nomeação de João XXIII, em 1958, um acontecimento notável da transformação interna da 

Igreja (1958) e o triunfo da Revolução Cubana (1959), inspiração de inúmeras guerrilhas, 

insurreições e lutas sociais na América Latina por algumas décadas. Além disso, argumenta que 

a Igreja brasileira assumiu tal postura, devido: a influência do catolicismo francês, fortemente 

ligado a correntes de esquerda no pós-guerra; a forte participação de leigos como a Ação 

Católica, JUC e etc.; e pela crise política vivida no país durante a década de 1960 e que agravou 

as contradições sociais, resultando em lutas sociais no campo e nas cidades. Diferentemente 

dos outros países latino-americanos, onde os movimentos leigos não têm a mesma força e 

possuíam ligação com o catolicismo espanhol. 

Em consonância com este movimento, no inicio da década de 1960, ocorre o Concílio 

Vaticano II (1962- 1965), evento que oficializou essa transformação já iniciada e que 

prosseguiu nos anos seguintes. Este evento convocado pelo Papa João XXIII e que teve 

continuidade com Paulo VI, intensificou e aprofundou essa nova percepção que o catolicismo 

estava gestando. 

O Concílio pode ser resumido através de duas palavras-chave que permeiam toda essa 

atuação protagonizada pela Igreja na segunda metade do século XX. A primeira delas, o 

aggiornamento, retrata o esforço eclesiástico em se atualizar, renovar, rejuvenescer seu “corpo” 

que não mais estava em estreita ligação com o mundo moderno, repleto de tecnologias criadas 

por um homem “senhor de sua história”, e conhecedor/dominador da natureza e de suas 

potencialidades. 

O diálogo, a segunda palavra-chave, surge da compreensão deste distanciamento que a 

Igreja estava em relação ao mundo. Para suprir essa distância, ela buscou dialogar com os 

diferentes grupos que compõem esta sociedade como os cristãos católicos, os não católicos, 

dialogar com outras religiões e com os ateus. 

Um clima de otimismo em relação ao mundo tomou conta da Igreja após o Concílio. No 

entanto, em 1968, durante a Confederação Episcopal Latino-Americana (CELAM), em 

Medellín, o pessimismo se fez presente com a descoberta da realidade de dependência dos 

países mais ricos em que a América Latina estava submersa. A Conferência reuniu bispos de 

todo o continente para discutirem como aplicar as ideias do Concílio para a realidade latino-

americana, fazendo surgir a ideia de libertação. Anos mais tarde, surgiu a Teologia da 

Libertação, mesclando os termos dependência e libertação enfatizando ainda mais a 

necessidade da Igreja se lançar nas contradições sociais em defesa dos mais pobres.               
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Com o intuito de promover na Diocese de Nova Iguaçu as mudanças discutidas durante 

o Concílio Vaticano II e o CELAM de Medellín, D. Adriano incentivou o surgimento de grupos 

comunitários – círculos operários, grupos de jovens, clubes de catecismos, clubes de mães – 

para discutir assuntos relacionados a fé e a realidade local.  

Na busca por intensificar o diálogo interno, foi criado, em 1969, o órgão Boletim 

Diocesano (BD) para promover uma aproximação maior no interior da Igreja da Baixada 

Fluminense, divulgando notícias religiosas e políticas, nacionais e internacionais. Em 1972, foi 

criado o semanário litúrgico A Folha, outro órgão responsável por promover o diálogo, agora 

no âmbito externo, da Igreja Católica com os moradores da região. Este folheto foi muito 

importante para a Diocese no exercício de conscientização da região sobre as mazelas sociais e 

os acontecimentos políticos. 

Posteriormente, foi criado um terceiro órgão de comunicação na Igreja local, o 

Informativo, uma espécie de cartilha mensal que era produzida e comercializada pela própria 

Diocese no interior da mesma. Surgido em 1977, ele tinha por finalidade discutir assuntos 

regionais, paroquiais e comunitários. Porém outros assuntos, a nível nacional e internacional, 

eram abordados. Entre eles estavam muitas questões que esbarravam na esfera política do país. 

Além disso, ele complementa o diálogo externo já praticado pelo semanário A Folha, mas de 

forma singular – com uma linguagem simples em conjunto com imagens que retratam os temas 

discutidos – alcançando assim, uma comunicação mais diversificada. 

 O jornal religioso, assim como a pastoral do bispado de D. Adriano, demonstra a atenção 

preferencial pelos pobres que a Igreja exerceu desde o inicio da segunda metade do século XX. 

O Olhar sobre os pobres como sujeitos de sua libertação e não mais como objetos de caridade, 

é central no papel desempenhado pela Diocese. 

Entendemos os pobres neste trabalho, a partir de três palavras: coletivo, conflitivo e 

alternativo. Enquanto coletivo formam classes e massas que permeiam centros urbanos no 

mundo, em favelas, bairros operários e zonas rurais. Eles são um fenômeno conflitivo por que 

se trata de classes dominadas e dependentes, socialmente produzidos. Neste aspecto são 

representados por aqueles que são os desempregados, subempregados, mendigos e menores 

abandonados, ou seja, marginalizados do sistema sócio-econômico. E devido a essas condições, 

possuem também uma dimensão alternativa, à medida que percebem toda a realidade em que 
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estão submetidos como uma construção social. Portanto, passível de mudança para uma nova 

sociedade2.       

A intensa absorção da concepção de uma Igreja servidora dos oprimidos impactou de 

forma profunda nas escolhas dos assuntos a serem publicados nas páginas do Informativo. Era 

latente a relação entre o exercício do Evangelho e a intervenção na realidade vivida na Baixada, 

como podemos ver logo abaixo: 

De algum tempo para cá, começaram a surgir igrejas dedicadas a São 

José Operário e a Jesus Cristo Trabalhador. Isto não basta para despertar 

o interesse dos operários pela igreja e corrigir seu afastamento. 

Pergunto-me até se é correto dizer que a classe operária se afastou da 

igreja. 

Não será que o que aconteceu não foi o contrário? Não terá sido a Igreja 

que se afastou da classe operária por se ter identificado com os 

interesses da classe média e da burguesia? Por não reconhecer que a 

luta do operário é legítima e por tê-la condenado?3. 

 

O trecho traz reflexões interessantes acerca da mudança do posicionamento da Igreja que 

contribuiu inúmeras vezes, ao longo da história, para os interesses dos setores mais 

privilegiados socialmente. Além disso, exige uma ação mais direta do que apenas a nomeação 

de comunidades com nomes religiosos em que enaltece o trabalho. 

Não é de se estranhar a criação do Informativo e sua ênfase no que se refere aos problemas 

relacionados a esfera do trabalho, intimamente ligados a vida da classe mais pobre da Baixada 

Fluminense. A discussão se faz presente no fim da década de 70, período ainda de repressão 

ditatorial e dos reflexos negativos da queda do “Milagre Econômico” para a região. 

Para Chiavenato, a ditadura militar brasileira interferiu diretamente na economia 

resultando na sua desnacionalização. Baixos salários, isenções e incentivos fiscais, a 

modificação da legislação e os financiamentos que atraíram as multinacionais foram algumas 

políticas econômicas realizadas pelo governo. Os salários das camadas mais baixas do país 

foram achatados fazendo com que 64,4% dos trabalhadores ganhassem até dois salários 

mínimos, apenas4.  

                                                 
2 BOFF, Clodovis M. A interpelação dos pobres hoje em nível mundial. PUEBLA – Caminada libertadora Del 

pueblo latinoamericano: experiencias y reflexiones.  Ano 6 – nº 26 – Março 1984. p. 4.  
3 Diocese de Nova Iguaçu. Tornar a Igreja presente e viva na classe operária. Informativo.  Ano 1 - nº 0. Julho de 

1977. p. 5. 
4  CHIAVENATO, J. J. O Golpe de 64 e a ditadura militar. São Paulo. 2004, p. 124-125. 
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O autor ainda argumenta que a crise do petróleo em 1973 fez com que a Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentasse os preços em 232%, e afetou a capacidade 

de consumo da pequena parcela populacional que tinha um poder real de consumo5. 

Os efeitos do Milagre brasileiro resultaram na marginalização da maior parte dos 

trabalhadores do país em relação ao consumo. Na Baixada Fluminense os efeitos deste abismo 

econômico foram sentidos de forma profunda pelas classes populares. E o assunto teve 

repercussão nas páginas do Informativo a partir da questão do desemprego, próximo ao Dia do 

Trabalhador: 

Os distúrbios do Rio e São Paulo são conseqüências dessas 

arbitrariedades do Governo. Somos um país cuja política econômica e 

social é dirigida pelos bancos e pelas empresas estrangeiras. Somos um 

país falido que não consegue pagar suas dívidas, que já chegam a 100 

bilhões de dólares. Um país em que aumenta a cada dia a incerteza sobre 

a política econômica do Governo, onde o valor dos salários decai 

enquanto aumenta o desemprego e, onde os pequenos e médios 

empresários entram em pânico6. 

 

O fragmento critica diretamente a política econômica do governo ditatorial que culmina 

em baixos salários e no desemprego da população mais pobre. Além disso, questiona a relação 

econômica ao capital externo que culminou no endividamento externo do país. A cartilha 

evidencia assim, duas das propostas amplamente discutidas e enfatizadas pela Pastoral Operária 

da Diocese de Nova Iguaçu no “Dia do Trabalhador”, o desemprego e a sindicalização.  

Sobre esta, o Informativo chama a atenção para a existência de membros dos sindicatos 

que se posicionavam a favor dos interesses dos patrões em detrimento da classe dos 

trabalhadores, chamados de pelegos e para o problema da dependência dos sindicatos ao 

Ministério do Trabalho. Interessante notar que, apesar dos problemas citados, ele estimula a re 

flexão sobre a importância da participação das bases nos sindicatos, que funcionam como uma 

organização responsável pelos direitos da classe, e adentrarem, assim, nas lutas coletivas por 

seus direitos. 

Outro tema extremamente destacado na cartilha, durante sua existência, foi a questão dos 

direitos humanos. Ao longo do exercício de sua pastoral pelos oprimidos, na Diocese de Nova 

Iguaçu, D. Adriano sofreu inúmeras violências, como em 1976, ano em que foi sequestrado. 

Em decorrência de tal ato e das violências ocorridas a outros cristãos, ele declarou “Não me 

                                                 
5  Ibidem, p. 138. 
6 DIOCESE DE NOVA IGUAÇU. Informativo. Nº 8 – 9, abril / maio. 1983. p. 2. 
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considero saco de pancadas, como se meu sofrimento tivesse caráter excepcional. [...] Mas 

outros bispos, padres e leigos têm sofrido na carne a sua fidelidade ao Evangelho (...).” 7    

No ano seguinte, em 19 de junho, o bispo tentou realizar uma conferência sobre os 

Direitos Humanos, no antigo Centro de Formação de Líderes8 (Cenfor), mas o 1º Exército 

cercou “com um aparato de guerra” 9 o local e cancelou o encontro. No entanto, já em 1978, 

Dom Adriano instalou a Comissão dos Direitos Humanos a partir do Decreto 01/1978, durante 

a Missa Solene de Abertura da Campanha da Fraternidade. O evento contou com a presença de 

repórteres dos meios de comunicação bem conceituados.   

Como um dos órgãos de diálogo externo da Diocese, o Informativo amplia a reflexão para 

suas edições a questão da violência da dignidade humana que ocorria no Brasil e na América 

Latina. Em 1983, na edição referente aos meses de fevereiro e março o Informativo tratou de 

forma mais enfática a questão da violência, mas desta vez, a violência policial. 

A seção intitulada “Fraternidade sim! Violência não! Os 10 mandamentos sobre a 

violência policial” faz referência ao decálogo, conjunto de leis de Deus para que a humanidade 

viva harmoniosamente e distante do pecado. Embora as leis do livro tenham o simbolismo da 

sacralidade, vamos nos ater ao seu significado mais laico, sua importância para uma valorização 

da vida e dignidade humana. 

Os dez mandamentos citados pelo jornal religioso são: (1) prisões para averiguação; (2) 

a polícia só pode prender em flagrante e com mandado escrito por juiz; (3) não é contra lei 

andar sem documentos; (4) quando o carro da polícia prender alguém, deve anotar a hora e o 

dia, o número da viatura na lateral do carro; (5) procurar um advogado de confiança quando um 

delegado negar a prisão de alguém de que está certo que foi preso; (6) o direito e dever de abrir 

um processo contra a polícia se for maltratado, espancado ou torturado pela mesma; (7) o direito 

de abrir um processo contra a polícia e outro contra o Estado em caso do policial matar um 

parente seu; (8) em caso de presenciar alguma violência ou prisão ilegal, denunciar no Boletim 

Diocesano ou em algum outro meio de comunicação público, além de procurar um promotor 

de justiça; (9) não tenha medo pois a próxima vítima de algum desses casos no futuro, pode ser 

                                                 
7 VOZES. Entrevista - D. Adriano, exclusivo: “Meu sequestro ainda é um mistério”. Revista de Cultura Vozes Ano 

75 – Volume LXXVI. Petrópolis. Janeiro/fevereiro 1981 – Nº1. p. 54. 
8  Atual sede da Cúria Diocesana de Nova Iguaçu e do arquivo em que fontes deste trabalho foram encontradas, 

não possui mais a palavra “Líderes” em seu nome. A data precisa da mudança é por nós desconhecida.  
9 DIOCESE DE NOVA IGUAÇU. Dom Adriano Hipólito: O terceiro bispo. Diocese de Nova Iguaçu – 50 anos. 

2010. p. 38. 
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alguém próximo de você; (10) Em nome de segurança não se pode provocar medo na população, 

prender, torturar e desaparecer com pessoas10.    

No mesmo ano da criação da Comissão, a edição de fevereiro11 traz na capa a mensagem 

“Trabalho e Justiça para todos”, lema da Campanha da Fraternidade de 197812, com uma 

imagem de um pão igualmente partilhado. A discussão acerca da mensagem é iniciada no 

editorial e se estende nas páginas seguintes sempre com a preocupação de ser pedagógica e 

relacionando com o cotidiano dos trabalhadores, facilitando a compreensão de seus leitores. 

 Na seção “Justiça, o que é justiça?” é evidente esse esforço de tornar a discussão do 

assunto mais próximo da realidade cotidiana dessa classe mais pobre, ao questionar a 

distribuição desproporcional de renda no país. O questionamento cita o personagem do pai de 

família que se pretende dar balinhas para seus filhos ao chegar em casa, só o fará com a devida 

certeza de que poderá distribuir para eles igualmente. Caso contrário, preferiria não dar balinhas 

a nenhum dos filhos visando não ser injusto. 

A comparação é simples e se aproxima da realidade daquela população a medida em que 

atinge seu público alvo, cristão católico e pobre. Vale ressaltar aqui que o Informativo era 

distribuído nas paróquias que compunham a Diocese de Nova Iguaçu, e por isso, o publico alvo 

para quem o diálogo se dirigia era principalmente o cristão católico e em situação de pobreza. 

Apesar de haver a possibilidade de que se tenha atingido leitores não pertencentes a religião em 

questão e/ou de condições financeiras mais privilegiadas. 

Mais adiante, a reflexão acerca de justiça continua ao fazer uma distinção, segundo o 

exemplo acima, entre a justiça no seio familiar, onde o interesse do pai está em dar melhores 

condições para sua família. Enquanto que, para a justiça exercida no país, os interesses de 

empresários, donos de indústrias e fazendeiros, prevalecem em detrimento dos interesses dos 

trabalhadores das cidades e dos campos, que almejam melhores condições de vida. 

Para concluir, é evidente a importância assumida pela Igreja Católica durante a década de 

1970, período de grande repressão e da gradual abertura política. E para uma melhor 

compreensão de sua atuação neste período é mais que necessário refletir sobre o processo que 

gerou a sua transformação para uma Igreja que se opôs aos grupos que regiam aquela sociedade. 

No entanto, devemos ter cuidado em classificar a Igreja como um todo consensual em torno da 

                                                 
10 DIOCESE DE NOVA IGUAÇU. Fraternidade sim! Violência não! Os 10 mandamentos sobre a violência 

policial. Informativo.  Nº 6 – 7, fevereiro / março. 1983. 
11  DIOCESE DE NOVA IGUAÇU. “Justiça, o que é justiça?”. Informativo.  Nº 6, fevereiro. 1978.  
12 É uma campanha anual criada pela CNBB, que tem inicio no primeiro dia da quaresma até o dia da Ressurreição. 

Cada ano a evangelização é direcionada aos lemas abordados pela Campanha.   
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dedicação aos injustiçados socialmente, seria um equívoco. A Igreja sempre foi uma reunião de 

contradições em seu interior, com diferentes concepções e convicções entre seus membros. Essa 

heterogeneidade foi e é necessária para a sua subsistência. 

Importante ressaltar que a transformação da Igreja começou das suas bases, não da 

hierarquia, como muitas vezes pode parecer. O estudo da atuação da Diocese de Nova Iguaçu 

frente aos impactos da ditadura civil-militar na Baixada Fluminense, por exemplo, pode nos 

levar a esta compreensão superficial. Uma vez que as lutas sociais por melhores condições para 

a região se tornam mais difundidas. Mas D. Adriano não inaugurou este movimento por 

melhorias, ele intensificou essa luta a partir de sua chegada, com o apoio dos movimentos leigos 

e de outros grupos. 

Não pretendemos de forma alguma esgotar todas as possibilidades de reflexões que 

cabem num estudo do Informativo. Ele é um documento riquíssimo para se entender essa nova 

forma do exercício do Evangelho que a Igreja desenvolveu e que tocou em assuntos políticos. 

D. Adriano buscou sempre diferenciar a sua pastoral de qualquer ideologia de esquerda e 

negou inúmeras vezes que fazia oposição ao regime. Sempre argumentou que suas ações eram 

inspiradas no Evangelho. Entendia que defender os Direitos Humanos significava defender 

quaisquer necessidades básicas para uma vida digna: melhores salários, saúde e educação de 

qualidade, fraternidade ao invés de violência. 
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O MASSACRE DE MANGUINHOS:  

SEGURANÇA, DESENVOLVIMENTO E O CAMPO CIENTÍFICO DA 

SAÚDE NO REGIME CIVIL-MILITAR (1964-1974) 

 

Matheus Santos Santana* 

 

INTRODUÇÃO 

Mesmo passados mais de cinquenta anos após sua ascensão, a ditadura civil-militar 

iniciada em 1964 ainda hoje suscita calorosos debates quanto ao caráter autoritário e 

modernizador de sua política econômica. Apesar do anticomunismo e do apelo idealizado aos 

valores democráticos e ocidentais constituírem o principal amálgama que possibilitou a 

derrubada de João Goulart, é necessário lembrar que a heterogênea base social apoiadora do 

golpe progressivamente se fraturou devido aos interesses adversos entre seus grupos 

dominantes.  A ausência de um discurso capaz de aglutinar as diversas frações de suas elites  

impossibilitou um direcionamento claro quanto ao projeto político e econômico a ser 

implantado após a vitória do movimento de 31 de março, sendo autores como Alfred Stepan1, 

Paulo Vizentini2 e Pedro Campos3 algumas das principais referências que destacam a falta de 

coesão no comando do país no período.   

 À revelia de tais fraturas, que acabaram se tornando mais perceptíveis a partir dos 

últimos anos da década de 1960, pode-se dizer que um dos principais objetivos dos grupos 

vencedores após o golpe era a eliminação das figuras e lideranças associadas à causa de 

Goulart4.  Tal repressão às oposições teve caráter irrestrito, não se limitando somente aos 

partidos de esquerda, mas atingindo também organizações camponesas, sindicatos e 

universidades em todo o país. O intuito de libertar o Brasil de uma suposta ameaça comunista 

e o interesse em modificar os rumos da economia, deficitária e inflacionada desde o fim do 

                                                 
*Bacharel e licenciado em História pela UFF. Mestrando no Programa de Economia Política 

Internacional da UFRJ. Email: profmatheussantana@gmail.com 
1 STEPAN, Alfred. Os militares na Política. Rio de Janeiro: Artenova, 1974.  
2 VIZENTINI, Paulo F. Relações Internacionais no Brasil – De Vargas a Lula. São Paulo: Editora Fundação 

Perseu Abramo, 2003. 
3 CAMPOS, Pedro H.P. “Estranhas Catedrais”: As empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-

1988. Niterói: EdUFF, 2015. 
4 Cf. Operação Limpeza IN: MOTTA, Rodrigo P. Sá. As universidades e o regime militar: cultura política 

brasileira e modernização autoritária. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. PP. 23-65. 

mailto:profmatheussantana@gmail.com
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governo Kubitschek, legitimaram a referida perseguição, tendo milhares de cidadãos sido 

presos, cassados ou impedidos de exercer função pública após o golpe.  

No âmbito acadêmico tal expurgo se procedeu na mesma medida, tendo inúmeros 

docentes e discentes das universidades e centros de ciência do Brasil sofrido tenaz repressão 

por parte dos chefes militares e de seus interventores. O cenário de radicalismo construído ao 

longo do período João Goulart polarizou também a intelectualidade, acirrando os ânimos dos 

debates políticos entre os professores, sendo que em algumas situações, como destacou Rodrigo 

Patto de Sá Motta, “as disputas politico-ideológicas se combinaram com conflitos internos às 

instituições mobilizando também interesses pessoais”5. Sendo assim, é possível entender como 

as divergências ideológicas acabaram por influenciar na perseguição aos cientistas e professores 

de ensino superior ao longo de todo o ano de 1964.   

É importante refletir que tal perseguição teve a funcionalidade de reordenar a estrutura 

científica e de ensino superior no Brasil, adequando a mesma aos objetivos desenvolvimentistas 

prezados pelos grupos militares no poder no período. Em meados da década de 1960, apesar 

das inúmeras divergências entre a direita e a esquerda, era praticamente consenso no debate 

político a necessidade de modernização de nossas estruturas econômicas e administrativas, a 

fim de se garantir o progresso social e a consolidação da ordem democrática. Influenciadas 

pelas teorias da modernização6 desenvolvidas pela sociologia norte-americana dos anos 1950 

e, em parte, pelo estruturalismo cepalino7, correntes dos mais variados matizes, como 

conservadores, liberais e nacionalistas autoritários enxergavam nos governos militares a 

possiblidade de consolidação dos seus interesses modernizadores de maneira tutelada, ordeira 

e aversa à ascensão das esquerdas. Como destacou Motta em relação à associação entre 

desenvolvimento e conservadorismo:  

O desejo modernizador implicava desenvolvimento econômico e 

tecnológico, e, com isso, aumento de contatos com o exterior e de 

mobilidade das pessoas, além de expansão industrial e mecanização 

agrícola, o que levava ao crescimento da urbanização e do operariado 

                                                 
5 MOTTA, Rodrigo P. Sá. IBID. p.35.  
6 Para certos teóricos americanos de linha democrata, a modernização nos países pobres deveria ir além do 

progresso econômico e do desenvolvimento, implicando também mudanças políticas e culturais que trouxessem 

em seu bojo a democracia característica da verdadeira modernidade. (...) Tratava-se de forjar uma mística, uma 

ideologia que competisse com os projetos revolucionários, principalmente o marxismo. (...) Alguns intelectuais 

formuladores da política externa americana passaram a ver nos militares agentes talhados para modernizar as 

sociedades periféricas, ainda que à custa de retardar o advento da democracia.  In: MOTTA, Rodrigo P. Sá. IBID. 

p.10. 
7 RODRIGUEZ, Octavio. O estruturalismo latino-americano. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.  
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fabril, gerando potenciais tensões e instabilidade nas relações sociais e 

de trabalho. (...) O influxo conservador fomentou políticas repressivas, 

voltadas para a eliminação ou contenção dos inimigos da ordem. (...) 

Por outro lado, se levado às últimas consequências, o programa 

conservador oporia obstáculos à modernização, pois o expurgo de todos 

os ‘suspeitos’ e ‘indesejáveis’, grupo bem representado na elite 

universitária do país, significaria perda de quadros fundamentais para o 

projeto modernizante.8 

É nesse cenário que podemos enquadrar um episódio pouco explorado da história 

científica brasileira, o Massacre de Manguinhos, evento que caracteriza a cassação de dez 

cientistas de notável renome internacional até então pertencentes ao quadro de funcionários do 

Instituto Oswaldo Cruz, além do fechamento de seus importantes laboratórios de pesquisa em 

zoologia, fisiologia, anatomia patológica e entomologia no instituto. Pode se considerar que o 

esvaziamento de tais campos de estudo teve relativo impacto na ciência biológica brasileira, 

visto a reconhecida expoência internacional adquirida pelo órgão e pelo conjunto de seus 

pesquisadores desde princípios do século XX9. Preterido em considerável medida pela 

historiografia do assunto, o referido episódio carrega uma névoa de mistério em relação às suas 

motivações, tendo os registros bibliográficos sobre o processo sido feitos em duas 

oportunidades, por Herman Lent em 1978 e por Wanda Hamilton no ano de 1989. 

Para a autora, o Massacre de Manguinhos seria uma consequência da paulatina 

integração do Instituto Oswaldo Cruz aos interesses práticos do Ministério da Saúde, que havia 

passado a ter controle do centro científico desde 1953. Criado em 1899 com o objetivo de 

atender os interesses profiláticos do governo brasileiro devido ao surto de peste bubônica que 

se alastrava pelo porto de Santos, o então Instituto Soroterápico Federal foi paulatinamente 

adquirindo relativa autonomia. Esta era garantida, em suma, por sua intrínseca estrutura de 

produção de soros e vacinas, fator que também colaborou para a ampla liberdade e 

financiamento da pesquisa científica no instituto. Mesmo após sua transformação em Instituto 

Oswaldo Cruz, em 1908, o órgão prosseguiu possuindo uma notável independência, condição 

que passou a se alterar a partir da criação em 1930 do Ministério de Educação e Saúde.  

Com a reforma implementada por Gustavo Capanema em 1937 tal ministério acabou 

por centralizar a gestão das respectivas áreas no setor público no país, o que fez com o IOC 

passasse para a esfera do Departamento Nacional de Educação, perdendo sua autonomia 

                                                 
8 MOTTA, Rodrigo P. Sá. IBID. p.289. 
9 Sobre a história do Instituto Oswaldo Cruz, conferir: BENCHIMOL, Jaime Larry. Manguinhos do sonho à 

vida: A ciência na belle époque. Rio de janeiro, Fiocruz/COC, 1990. 
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administrativa e financeira. O instituto também foi impedido de comercializar parte de seus 

biomedicamentos e fármacos, tornando-se dependente cada vez mais dos recursos vindos do 

governo e acirrando a disputa interna entre seus cientistas por verbas e financiamento de suas 

pesquisas.   Apesar a liberdade para a comercialização de medicamentos ter sido restituída no 

IOC nos anos 1940, tal condição de dependência tendeu a se aprofundar, tanto pelo 

financiamento à pesquisa ter sido centralizado devido a criação do CNPq, em 1951, quanto pelo 

esfera do instituto ser conferida ao Ministério da Saúde dois anos depois. Para Hamilton, a partir 

de então, “a instituição passa a ser um órgão fundamental ao andamento das campanhas 

organizadas pelo governo e é praticamente obrigada a dedicar seu orçamento à produção de 

imunobiológicos para atender às demandas cada vez maiores do ministério”10.  

Já para Herman Lent, renomado zoólogo e um dos dez cientistas cassados no processo, 

a origem do Massacre de Manguinhos não está ligada aos fatores políticos e de saúde pública 

governamentais de sua época, mas pela intensa rivalidade entre os setores de pesquisa básica e 

biologia aplicada no seio do instituto. Atribuído à rivalidade desenvolvida entre um conjunto 

de cientistas em relação ao diretor do IOC, Francisco de Paula Rocha Lagoa, a partir de junho 

de 1964, tal evento para Lent consistiu na perseguição à ciência pura e no não repasse de 

recursos e desincentivo à investigação, criando no órgão o sentimento de insegurança e 

perseguição por parte dos cientistas atingidos.  

Até os dias de hoje tais rivalidades pessoais permanecem como uma das principais 

justificativas para o processo, sendo desconsiderado ainda um elemento fundamental na análise: 

a carreira e relações políticas de seu diretor Francisco de Paula Rocha Lagoa. Após se graduar 

em medicina pela Faculdade Fluminense em 1940, Lagoa iniciou sua carreira como biologista 

nos Institutos Oswaldo Cruz e Ezequiel Dias no ano seguinte, permanecendo com baixo 

destaque em tal posição até o ano de 1963, quando fez o curso de representante do Ministério 

da Saúde na Escola Superior de Guerra – a ESG.  

Como destaca seu verbete biográfico no acervo do CPDOC/FGV11, Rocha Lagoa teve 

ampla ascensão profissional a partir do ano seguinte, mesmo em que ocorreu o golpe civil-

militar, tornando-se diretor do IOC e membro do conselho deliberativo do CNPq em 1964, além 

                                                 
10 HAMILTON, WANDA. Massacre de Manguinhos: Crônica de uma morte anunciada. Rio de Janeiro: 

Cadernos da Casa de Oswaldo Cruz. Nº1, Vol.1, Novembro de 1989. p.10. 
11Presente em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/rocha-de-paula-rocha-lagoa. 

Acessado em 10/12/2016.  
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de representante do Brasil no XI Congresso Internacional da Estandartização Microbiológica 

de Milão, em 1968. Apesar dessa ascensão Lagoa era visto como um profissional de pouco 

brilhantismo por parte do corpo científico do IOC, não sendo difícil para Herman Lent afirmar 

que seu diretor “não possuía as credenciais necessárias ao bom pesquisador, conceito que 

generalizaria a tal ponto que até os órgão de segurança o rotulavam de ‘mau pesquisador e 

mau administrador’, embora salientando suas qualidades de ativo anticomunista”12, mantendo 

o forte anticomunismo defendido pela ESG na época. 

Em 30 de outubro de 1969 Francisco de Paula Rocha Lagoa foi nomeado ministro da 

saúde, permanecendo no cargo até junho de 1972 e sendo responsável durante seu mandato pela 

cassação dos dez cientistas envolvidos no Massacre de Manguinhos. O prestígio com alto-

escalão militar nos anos de chumbo e as conexões feitas nas diversas visitas oficiais às 

instituições científicas e governamentais norte-americanas até 1969 deram, de fato, à Lagoa a 

capacidade de impor sua força na administração do Instituto Oswaldo Cruz, como justificou 

Lent em 1978: 

Com esse respaldo a seus objetivos obscurantistas, a pressão exercida 

sobre a pesquisa no Instituto foi sendo imposta acentuadamente. O novo 

diretor discriminava, agredindo os que não lhe eram simpáticos, não 

proporcionando recursos para a pesquisa, impedindo que os auxílios já 

obtidos (Fundação Ford, Fundação Rockefeller, National Institutes of 

Health, etc.) fossem diretamente entregues, querendo ele próprio se 

constituir em selecionador e distribuidor”13. 

Tais considerações notabilizam o grande impacto que os atos de Lagoa tiveram para a 

pesquisa em ciência básica do IOC, sendo possível inferir que perante a relevância científica 

do instituto para o campo da saúde no Brasil dificilmente tais deliberações poderiam se 

restringir somente ao seu contexto interno, destacando-se assim os interesses econômicos e 

políticos do regime militar e o cenário dos debates e metas nacionais e regionais em relação à 

área da saúde e da erradicação de doenças no período. Apesar de concordarmos com as 

conclusões de Hamilton e Lent acerca da importância da integração do IOC ao ministério da 

saúde e sobre a relevância das rivalidades internas entre os cientistas do instituto, 

respectivamente, entendemos haver nuances e motivações ainda não abordadas em relação à 

história do “massacre”. Tais nuances se baseiam tanto na relação estratégica que a área da saúde 

tinha para a ditadura militar, sendo integrada ao lema de Segurança e Desenvolvimento 

                                                 
12 LENT, Herman. O Massacre de Manguinhos. Rio de Janeiro: Avenir, 1978. p.20. 
13 LENT, H. IBID. p. 24.  
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defendido pela ESG, quanto pela influência que esta corrente da cúpula militar teve em relação 

ao comando do instituto entre 1964 e 1969, através da nomeação de seu ex-aluno Rocha Lagoa 

para o cargo de diretor. 

 

ARMAS, CÉREBROS E FÁRMACOS: O CENÁRIO DO IOC NO PÓS-64 

A partir destes novos indícios podemos entender o Massacre de Manguinhos como um 

desdobramento do incentivo à tecnologia aplicada por parte dos núcleos militares no poder entre 

1964 e 197014, em detrimento do investimento em ciência básica. Apesar da relevância do 

argumento de Hamilton, que considera o episódio como fruto da paulatina integração do 

Instituto Oswaldo Cruz aos interesses do Ministério da Saúde, é necessário se ponderar também 

as relações políticas e econômicas do período, na qual a ciência, tecnologia e saúde eram vistos 

em um caráter prático. No caso específico das ciências da saúde tal tendência se encarnou no 

incentivo à produção farmacológica e de medicamentos, esvaziando assim o financiamento e o 

desenvolvimento de linhas de pesquisa biológica consideradas “puras”, mas desnecessárias aos 

interesses de curto prazo do regime civil-militar. Mesmo diferindo entre si, sendo os “liberais 

internacionalistas” da ESG e os “nacionalistas autoritários” os mais destacáveis no 

período1516, tais grupos compreendiam a eliminação das doenças epidêmicas e a produção 

farmacológica como preceitos necessários ao desenvolvimento do Estado brasileiro, podendo 

o esvaziamento da ciência básica no IOC ser fruto de tais interesses.  

O tempo de experiência no instituto e a proximidade teórica e ideológica com a cúpula 

militar da ESG tornaram Rocha Lagoa figura fundamental para um reordenamento favorável 

aos investimentos em tecnologias e ciência aplicada no IOC, a fim de alcançar a recuperação 

econômica nacional após a crise da primeira década dos anos 1960. Seguindo os interesses 

advogados pela doutrina de Segurança e Desenvolvimento, utilizada pelo governo de Castello 

                                                 
14 “No que toca à pesquisa científica, outro tema importante nos debates do início do regime militar foi a defesa 

de gastos orientados para o desenvolvimento tecnológico, em prejuízo da ciência pura, considerada por muitos um 

“luxo” em vista das condições do país. Esse assunto iria gerar muitas polêmicas entre as organizações científicas 

(principalmente a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC) e os técnicos do governo nos anos 

seguintes. Havia funcionários da área econômicas céticos quanto aos gastos com pesquisa científica, considerando 

mais racional manter o arranjo em vigor, no qual as empresas multinacionais traziam do exterior a tecnologia 

necessária para suas fábricas. O poderoso ministro do Planejamento, Roberto Campos, partilhava a opinião de que 

a formação de técnicos era o principal papel das universidades”. Motta, Rodrigo P. IBID. p.72.  
15Cf. “O Brasil potência”: Segurança, desenvolvimento e autonomia no regime militar (1964-1979). IN: 

VIZENTINI, Paulo F. IBID. pp.39-61.  
16Cf. Os militares como Instituição Vs. Os Militares como Governo. IN: STEPAN, Alfred. IBID. pp.184-192. 
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Branco, a diretoria de Lagoa passou implantar uma estratégia de foco produtivista no instituto, 

dando preferência ao preparo dos soros e vacinas utilizados no combate aos principais surtos 

epidêmicos que atingiam o país no período. 

Apesar do caráter fiscalista da gestão econômica do governo de Castello Branco, foram 

notáveis os investimentos na produção soroterápica no IOC nos primeiros anos da diretoria de 

Lagoa, tendo a vacina contra a febre amarela passado de 2.774.000 para a marca dos 10.375.000 

doses e a antiofídica de 3.059.000 para 12.246.000 doses entre os anos de 1964 e 196617. A 

produção farmacológica do órgão continuou se desenvolvendo nos anos seguintes a fim de 

atender a grande demanda por medicamentos por parte dos governos militares, sobretudo a 

partir da criação de diversas iniciativas nacionais de combate à doenças como varíola (1966), 

sarampo (1970) e poliomielite (1971). A criação da Central de Medicamentos - a CEME - órgão 

responsável pelo planejamento do sistema de produção de imunobiológicos e finalmente a 

proposta do Programa Nacional de Imunizações, em 1973, cada vez mais direcionaram a 

instituição para o caminho da ciência aplicada, arrefecendo assim o modelo defendido por 

Oswaldo Cruz em 1907, no chamado Instituto de Patologia Experimental. 

É interessante ressaltar que apesar dos influxos políticos entre os grupos militares em 

fins dos anos 1960, sobretudo a partir de 1967, o enfoque produtivista em Manguinhos não 

tendeu a cessar. Tal fato pode ser explicado pela notável proximidade que a corrente 

campanhista da saúde tinha em relação ao modelo do nacionalismo desenvolvimentista, 

ascendente em seu caráter autoritário com a subida do governo Costa e Silva. Defendido desde 

o período de Oswaldo Cruz, o campanhismo sanitário18 caracteriza-se pelo cumprimento de 

metas de saúde como prioridade política conjuntural da nação, tendo ganhado ampla defesa 

pelo modelo desenvolvimentista associado19 na segunda metade dos anos 1950. Com a ascensão 

de uma nova correlação de forças no interior do regime militar em 1967, tal proposta que ligava 

saúde ao desenvolvimento nacional ganhou impulso, continuando assim o direcionamento dos 

                                                 
17HAMILTON, WANDA. IBID. p.14. 
18Com a eleição do médico Juscelino Kubitschek à presidência se buscou, como comentou Hochman: “Tanto em 

seu programa de saúde omo suas primeiras medidas como presidente eleito apresentar as relações entre 

enfermidades e nação na mesma chave positiva que emoldurava suas propostas para o desenvolvimento do país. 

Em sua opinião, o Brasil havia superado as “doenças pestilenciais” (como a febre amarela e a peste bubônica) e 

o novo governo deveria dedicar-se a combater primordialmente as “doenças de massa”, tais como a tuberculose, 

a lepra, as doenças gastrointestinais e as endemias rurais, que debilitavam e tornavam improdutivos milhões de 

brasileiro”. HOCHMAN, Gilberto. "O Brasil não é só doença": o programa de saúde pública de Juscelino 

Kubitschek. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, vol.16, 2009. P.314. 
19Nacionalistas x “entreguistas: Do desenvolvimentismo à Política Externa Indenpendente (1951-1964).IN: 

VIZENTINI, Paulo F. IBID. pp.13-39.  
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investimentos o âmbito da produção farmacológica no IOC e mantendo o órgão sob a batuta de 

Rocha Lagoa, apesar das mudanças políticas no governo.  

Algumas ações governamentais atreladas ao PED, Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Governo Costa e Silva, reforçam a tendência prática da saúde aos 

interesses da segurança nacional, como a modernização do ensino superior através da Reforma 

Universitária; a adoção do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a 

parceria de incentivo à química selada entre Brasil e Estados Unidos na segunda metade dos 

anos 1960. Como abordou Motta20 sobre a primeira, iniciada por Castello Branco e consolidada 

em maiores dimensões no mandato de Costa e Silva, o regime visava modernizar o âmbito 

acadêmico e universitário com o intuito de torná-los mais produtivos e direcionados ao 

suprimento dos gargalos econômicos e científicos do Brasil. Já o PBDCT, nomeado Plano 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico após o PND I, fincava raízes na meta 

de dotar o país de um aparato técnico e científico necessário ao seu desenvolvimento: 

Os PBDCT’s estavam conectados aos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento da década de 1970 (PND I, II, e III), quando a opção 

pelo desenvolvimento autoritário atingiu o auge, graças também aos 

abundantes recursos disponibilizados pelo milagre econômico. Com o 

passar do tempo e dos sucessivos planos, beneficiadas pela conjuntura 

econômica favorável, as metas foram se tornando mais ambiciosas e 

alcançaram áreas fora do universo dos planejadores dos anos 1960, 

como os projetos nucleares e espaciais da década de 1970. (...) A série 

de planos de desenvolvimento que surgiram na esteira do PED, 

principalmente o PND I e II, incluíam as universidades em suas 

diretrizes, prevendo maiores gastos e investimentos no ensino 

superior.21 

Sobre parceria de incentivo à química estabelecida entre os governos do Brasil e dos 

Estados Unidos, foram produzidas no contexto dos acordos MEC-USAID e visavam aprofundar 

o conhecimento nessa área a fim de melhor desenvolver os interesses da indústria têxtil e 

farmacológica no Brasil22. Considerando o elevado nível dos investimentos feitos pela AID no 

Brasil, tendo o total de gastos da agência entre 1961 e 1975 alcançado a marca de US$ 2 bilhões, 

                                                 
20A face modernizadora IN: MOTTA, Rodrigo P. IBID. pp. 65-110.  
21Idem. p.84. 
22“Com a participação da National Academy os Sciences, a partir de 1967, foram realizados alguns workshops a 

fim de debater prioridades para o desenvolvimento científico do país, sempre com um olhar pragmático 

direcionado para o impacto econômico do conhecimento. O II Brasil-US Workshop on Science, Technology and 

Development foi realizado em Washington em fevereiro de 1968, e o terceiro encontrou ocorreu no RJ, em abril 

de 1969. Resultou desses eventos a conclusão de que a ciência brasileira tinha baixo impacto sobre a economia em 

geral, em particular a indústria. E decidiu-se estabelecer como áreas estratégicas a agricultura, as ciências da terra 

e a química. O desenvolvimento da química no Brasil deveria trazer bom retor para a indústria têxtil e de fármacos, 

segundo se esperava”. IN: Idem. p.133.  
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é possível afirmar que o desenvolvimento de fármacos no país estava também de acordo com 

os interesses dos EUA e em sua relação com o Brasil.  

Vale a pena notabilizar que o apoio norte-americano ao setor farmacológico se deu 

também de maneira indireta, sendo conhecidos os casos de alguns organismos internacionais 

que serviram aos interesses dos EUA ao longo da Guerra Fria. Sobre o tema Moniz Bandeira 

destaca que: 

O professor Chalmers Johnson qualificou o FMI como ‘a covert arm of 

the U.S. Treasury, yet beyond congressional oversight because it is 

formally na international organization’ e acentou: ‘Its voting rules 

ensure that it is dominated by the United States and its allies’. Assim 

como o FMI, o Banco Mundial e o Gatt teriam como tarefa evitar outra 

depressão mundial, como ocorrera em 1929, e promover a prosperidade 

através do livre comércio23. 

 

Pode-se se considerar  que este também foi o caso da Organização Pan-Americana da 

Saúde, órgão criado em 1902 e responsável por iniciar uma integração sanitária continental a 

fim de responder os interesses e demandas econômicas do governo de Theodore Roosevelt. 

Segundo Marcos Cueto, pesquisador peruano em seu livro sobre a história da OPAS, “a criação 

dessa instituição foi produto da expansão do comércio internacional, dos avanços na medicina 

e de uma nova relação diplomática entre as nações das Américas”24. O historiador também 

ressalta que “a incorporação dos programas de saúde no desenvolvimento socioeconômico“ e 

a “participação comunitária nas atividades sanitárias” foram as duas principais tendências que 

se destacaram na OPAS entre os anos 1960 e 1980, sendo que “alguns dirigentes da 

organização enfatizaram o desenvolvimento institucional de serviços de saúde, o controle dos 

programas técnicos por profissionais, e a extensão de serviços de assistência médica a zonas 

urbanas e rurais marginais”25. Não por acaso a Repartição Sanitária Panamericana, 

denominação da OPAS no período, acabou por financiar a introdução da técnica de vacina 

liofilizada no IOC entre 1962 e 196626, denotando a múltipla cadeia de contextos internos e 

externos que influenciaram a adoção da ciência aplicada e da farmacologia no Instituto Oswaldo 

Cruz, o referido Massacre de Manguinhos.  

                                                 
23BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. Formação do império americano: da guerra contra a Espanha à guerra no 

Iraque. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p.10.  
24CUETO, Marcos. O Valor da Saúde: A história da Organização Pan-Americana de Saúde. Rio de Janeiro: 

Editora Fiocruz, 2007. p.19. 
25 CUETO, Marcos. IBID. p.147.  
26HAMILTON, WANDA. IBID. p.10. 
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Por último, é possível se citar a criação do Projeto Rondon, em 1966, como outro fator 

que influenciou a ditadura civil-militar a favorecer desenvolvimento tecnológico aplicado em 

instituições de saúde como o IOC. Tal projeto consistia na concessão de bolsas e deslocamento 

de estudantes da região sudeste para o norte do país, sobretudo para os estados do Acre, Roraima 

e Amazonas, tendo a preferência de estudantes de medicina e engenharia devido à escassez e 

essencialidade de suas profissões nas áreas limítrofes. Progressivamente foi ampliado o número 

de áreas de interesse participantes do projeto, sendo agregados após a veterinária, as geociências 

e a agronomia. Nas palavras de Rodrigo Patto de Sá Motta 

O objetivo principal do Projeto Rondon era desmobilizar o radicalismo 

dos estudantes, atraindo alguns líderes para os valores do regime 

militar. (...) Secundariamente, no entanto, a Operação Rondon estava 

integrada aos planos de interiorizar o surto modernizador e 

desenvolvimentista, por meio do deslocamento de estudantes e 

professores portadores de novos conhecimentos para áreas isoladas. (...) 

Antes da operação Rondon houve iniciativas semelhantes, que decerto 

a inspiraram. Uma delas foi o programa Corpos de Paz (Peace Corps), 

criado pelo governo Kennedy em 196127. 

 

Na área da medicina a principal missão dos estudantes era entrar em contato com as 

populações carentes locais, oferecendo-lhe primeiros-socorros, dicas de higiene e imunização 

contra doenças epidêmicas, fato que possivelmente influenciou no aumento da demanda de 

medicamentos pelo governo militar.   O sucesso da empreitada aumentou o interesse dos jovens 

em participar do Projeto Rondon II, tendo o número de inscritos alcançado a marca de 20 mil 

no ano de 1967. Devido ao crescimento da procura, em 1970 os militares acabaram por criar a 

Fundação Projeto Rondon, chegando esta a ter quase seiscentos funcionários e mobilizando 

mais de 50 mil estudantes por ano em seu ápice. “No ano de 1973 já estavam em funcionamento 

dezesseis campi avançados no âmbito das atividades do Projeto Rondon, número que ascendeu 

para 22 em 1977”28, fatores que demonstram que a produção de soros e vacinas em maiores 

escalas era interesse estratégico da ditadura civil-militar que só tendeu a crescer desde 1966.   

Os fatores acima elencados justificam o aumento da demanda por medicamentos por 

parte dos governos militares, sendo o Instituto Oswaldo Cruz utilizado como instrumento 

técnico para os objetivos políticos, econômicos e sanitários do regime a partir de 1964. Desta 

forma, apesar de concordarmos com a perspectiva de Hamilton acerca da importância do 

Ministério da Saúde em tal processo, cremos que o Massacre de Manguinhos teve sua ligação 

                                                 
27MOTTA, Rodrigo P. Sá. IBID. pp. 87-88.  
28Idem. p.93 
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com a conjuntura de poder criada a partir do golpe civil-militar, tendo a produção farmacológica 

e imunobiológica ganhado espaço no cenário nacional devido a interesses de ordem interna e 

externa.  É importante destacar que a atuação e ascensão profissional Francisco Rocha Lagoa 

não perdeu fôlego apesar dos influxos políticos no bloco de poder no Brasil, fato que tende a 

denotar a manutenção dos interesses estratégicos do IOC para a cúpula militar. Nomeado por 

Castello Branco para a diretoria do instituto, Lagoa permaneceu no cargo durante todo o 

governo Costa e Silva e com a ascensão de Médici acabou por assumir o ministério da Saúde 

em 1969, deixando com sua história uma interessante perspectiva para se analisar como eram 

as figuras e perfis que civis que se destacavam para a cúpula militar ao longo do regime.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do histórico produtivo do IOC no âmbito da contenção das epidemias através 

da preparação de medicamentos, pode-se considerar que a utilização do instituto para fins 

produtivos em detrimento dos científicos manteve sua regularidade apesar dos influxos do 

poder no período, tendo a lógica produtivista de Francisco de Paula Rocha Lagoa se mantido 

estável no IOC entre 1964 e 1969. Os acordos científicos para incentivo à química selados entre 

Brasil e EUA; e o financiamento da farmacologia por parte da Repartição Pan-Americana de 

Saúde nos anos 1960 demonstram também uma relativa influência de interesses externos no 

processo que originou o Massacre de Manguinhos.  

Por fim é necessário se revisitar o debate da sociologia da ciência que afirma que a 

história científica é feita a partir de um embate entre “ciência pura e ciência aplicada”, como 

utilizaram Lent e Hamilton em suas contribuições para explicar o processo. Ambos os autores 

se valeram de tal perspectiva a fim de contextualizar as rivalidades existentes no interior do 

IOC, posteriormente consideradas motivações para a cassação entre 1970. Todavia, Pierre 

Bourdieu em seu artigo “O Campo Científico” discorda sobre a existência de tal rivalidade, 

afirmando que na carreira de cientista “Todas as práticas estão orientadas para a aquisição de 

autoridade científica (prestígio, reconhecimento, celebridade etc.), o que chamamos 

comumente de ‘interesse’ por uma atividade científica”29. Como destaca Bourdieu: 

A luta pela obtenção de créditos e de instrumentos de pesquisa que hoje 

opõe especialistas não se reduz jamais a uma simples luta pelo poder 

propriamente ‘político’. Aqueles que estão à frente das grandes 

burocracias científicas só poderão impor sua vitória como sendo uma 

                                                 
29BOURDIEU, Pierre. “O Campo Científico”. IN: ORTIZ, Renato (org). 1983. Bourdieu – Sociologia. São 

Paulo: Ática. Coleção Grandes Cientistas Sociais, vol 39. p. 125.  
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vitória da ciência se forem capazes de impor uma definição de ciência 

que suponha que a boa maneira de fazer ciência implica a utilização de 

serviços de uma grande burocracia científica, provida de créditos, de 

equipamentos técnicos poderosos, de uma mão de obra abundante30 

A análise do sociólogo ilumina a esfera do presente estudo já que ajuda a compreender 

os riscos de adotar o conceito de embate entre ciência pura e aplicada como referencial teórico 

para analisar o Massacre de Manguinhos. Como Bourdieu percebeu, a luta pelo monopólio 

científico torna essencial aos especialistas aproximarem seus respectivos campos de estudos da 

concepção “verdadeira” de ciência, sendo impossível assim se conceber a existência de uma 

ciência essencialmente pura, sendo sempre os interesses científicos influenciados pelo contexto 

político, social e econômico. Desta forma, a defesa da ciência básica por parte dos especialistas 

cassados no IOC em 1970 não se devia ao caráter essencial das linhas de pesquisa dos mesmos, 

mas de seu próprio interesse em manter a posição de referência em suas respectivas áreas. 

Portanto, o processo ocorrido em Manguinhos entre 1964 e 1970 pode ter sido 

consequência não da luta entre o campo puro e o campo aplicado das ciências biológicas, mas 

sim pela manutenção ou transformação de uma concepção de ciência e saúde após o golpe civil-

militar. A vitória de um modelo produtivista e voltado à preparação soroterápica no IOC 

demarca também o sucesso do projeto de um conjunto de cientistas que viam nestes campos a 

saída para o desenvolvimento da saúde no país. A derrota dos chamados cientistas puros pode 

ter sido fundada, considerando-se o pensamento de Bourdieu, pela impossibilidade destes de 

associar seu campo de estudos em melhor equilíbrio com os interesses políticos e econômicos 

do regime militar. Todos os fatos apresentados demonstram a necessidade de se prosseguir a 

revisita do Massacre de Manguinhos, episódio ainda hoje desconhecido, mas de considerável 

relevância para se compreender as transformações da ciência e da saúde brasileiras durante a 

ditadura civil-militar.

                                                 
30Idem. 
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A INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO FEMINISTA NAS 

ELEIÇÕESBRASILEIRAS, NO PERÍODO PÓS-DITATORIAL 

 

Naiara Coelho1 

 

INTRODUÇÃO 

O direito de cidadania é tema cada vez mais frequente em nossa sociedade, contudo 

pouco se fala de um grupo específico que tem esses direitos limitados: as mulheres. Mesmo 

diante da Constituição Federal de 1988, que foi inclusive apelidada de constituição cidadã, por 

prever direitos universais e indiscriminados, na prática, a mudança que se esperava acontece 

de forma bastante lenta.  

 Em face da complexidade e da extensão que enredam o tema, o presente estudo versará 

sobre o patriarcado, os movimentos feministas no Brasil e a participação das mulheres na 

política, pós regime militar. 

Nessa perspectiva, inicia-se versando a cerca do sistema de dominação das mulheres, 

denominado Patriarcado, em seguida apresenta-se brevemente a organização do movimento 

feminista no Brasil no período ditatorial e sua repercussão nas primeiras eleições diretas, para 

mais tarde apresentar alguns dados que ilustram a trajetória das mulheres na política. 

Encerra-se o trabalho, apresentando as reflexões extraídas do estudo.   

 

PATRIARCADO: O SISTEMA DE DOMINAÇÃO DAS MULHERES 

 As Teorias Feministas para se fundamentarem, partem de diferentes conceitos que 

explicitem a desigualdade entre homens e mulheres. Enquanto uma corrente tem como síntese 

de desigualdade entre os sexos, o conceito de Gênero, outras partem do conceito de Patriarcado. 

Apesar de completamente imbricados, neste momento será utilizado, prioritariamente, o 

conceito de Patriarcado para melhor compreender a análise das desigualdades entre homens e 

mulheres. 

 A escolha de se adotar o Patriarcado como conceito primordial, se dá pela necessidade 

de compreender que as desigualdades, mais do que dentro de uma categoria (Gênero), fazem 

parte de um sistema de relações que permeiam toda a vida social humana. Trata-se, portanto, 

                                                 
1 Mestranda em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Bacharel em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná. Advogada. 
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de um ponto de vista político, que entende as dominações como intrínsecas às relações sociais 

e, portanto, influenciam também na ocupação de cargos públicos eleitorais. 

 Weber, ao diferenciar as várias formas de dominação na sociedade, classifica a 

dominação patriarcal como aquela que provem de relações pessoais, diretamente ligadas à 

autoridade do chefe da comunidade doméstica2. Essa forma tem como característica principal 

a especificidade de sua manutenção que se dá não apenas as leis postas, mas pela tradição 

segundo a qual o chefe, homem, tem em relação aos demais membros da família o poder de 

propriedade, em especial, em relação às mulheres. 

Esse entendimento de dominaçãofoi utilizado, na década de 60, pelas feministas nos 

estudos sobre as mulheres, com objetivo político de denunciar a dominação das mulheres pelos 

homens e, assim, analisar as relações dela resultantes3. Este entendimento é mais tarde 

reelaborado pela teoria feminista, quando se agrega, além da dominação, a dimensão da 

exploração das mulheres.  

O conceito de Patriarcado é trazido por Hartmann, como um conjunto de relações de 

dominação e exploração que resultam em outra forma de violência, a opressão. Para a autora o 

patriarcado se define como um acordo entre homens para manter as mulheres sobre seu 

domínio, assegurando assim o a solidariedade masculina e a colação das mulheres como objetos 

de satisfação sexual, além de reprodutora de herdeiros, de força de trabalho e outras 

reprodutoras4.  

 Tento em vista que o objetivo deste trabalho é compreender a participação das 

mulheres na política, essas identificações são essenciais para a compreensão do que é ser mulher 

numa sociedade patriarcal.  Por esse motivo, além da explicação de Hartmann, necessário se 

faz enxergar os frutos dessas bases. 

 Saraceno, explicitando o papel social da mulher no sistema patriarcal, traz a dinâmica 

da relação familiar e a precarização da vida das mulheres, colocada como uma forma natural de 

se viver. Conforme a autora, as dependências da mulher em relação ao homem no patriarcado 

são muitas, e repercuti diretamente no seu direito à cidadania, seja a dependência econômica 

                                                 
2WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília, DF: Editora 

Universidade de Brasília: 1999, p. 234. 
3SAFFIOTI, Heleieth Iara B. Ontogênese e filogênese do gênero: ordem patriarcal de gênero e a violência 

masculina contra mulheres. FLACSO – Brasil - Série Estudos e Ensaios / Ciências Sociais / FLACSO-Brasil - 

junho /2009. Disponível em: <http://flacso.redelivre.org.br/files/2015/03/Heleieth_Saffioti.pdf>. Acesso em: 20 

out 2016, p50. 
4SAFFIOTI, Heleieth. I. B. As origens do conceito de Gênero. Gênero, patriarcado e violência. Editora Fund. 

Perseu Abramo, São Paulo, 2004, sp. 
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ou dos familiares à sua disponibilidade de tempo, todas reduzem a possibilidade da mulher 

alcançar a sua própria cidadania que não se reduz ao voto, mas também na disponibilidade para 

o engajamento e participação5. 

 A intenção em revelar a crueldade das imposições do patriarcado às mulheres é de 

demonstrar os meios utilizados para essa dominação. Nem sempre a dominação patriarcal se 

dá pelo uso da violência física, as agressões também se apresentam de forma estrutural, motivo 

pelo qual mais esse sistema se naturaliza e perpetua.  

Percebe-se a partir desses excertos que o patriarcado é o regime pelo qual, além de 

subordinada, a mulher tem seus direitos suprimidos pela ação do homem e da sociedade que a 

vê e coloca em um lugar distinto de onde os homens estão, os locais mais precários, afastados 

e de pouca visibilidade.  

Dessa forma, verifica-se por quantas barreiras visíveis e invisíveis é preciso que a 

mulher passe para que exerça seus direitos. A naturalização da mulher nas posições de 

cuidadora, cozinheira, educadora, psicóloga e companheira sexual, fazem com que sua carga 

de tarefas diárias seja tão extensa, que não haja, dentro das vinte e quatro horas do dia, um 

espaço para si e seus próprios direitos.   

Além dos papéis impostos, percebe-se também que a dominação patriarcal também se 

realiza no impedimento das mulheres acessarem outros direitos, como a candidatura política. 

A ideia de deixar o papel de mãe, esposa e cuidadora, para exercer um serviço público de 

decisão e autonomia, não é aceito pelo Patriarcado e, por isso, impede-se inclusive essa 

possibilidade.  

Por este motivo, a sessão seguinte se dedica à história do movimento feminista e de 

mulheres no Brasil, que lutou pela inserção das mulheres nessas espaços.  

 

 

O MOVIMENTO FEMINISTA NO BRASIL 

 O movimento de mulheres que lutaram pela própria participação dos espaços públicos 

teve dois grandes momentos, no Brasil. Um foi na década de 1930, quando foram eleitas as 

primeiras mulheres, e o outro foi na década de 1970, principalmente, como resistência política 

ao regime militar. 

                                                 
5SARACENO, Chiara. A dependência construída e a interdependência negada. In BONACHI G., GROPPI a. 

(orgs.). O dilema da cidadania. UNESP: São Paulo, 1995. p.218/219. 
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 Esses dois momentos fazem parte da história do movimento feminista brasileiro, por 

constituírem o momento entendido como as duas primeiras “ondas” do feminismo no Brasil. O 

termo “onda”6, apesar das divergências, tem como objetivo explicar que esses períodos tratam-

se de momento em que o feminismo e a reivindicação de mulheres por seus direitos, está em 

destaque dentro das demais discussões. Ainda, significa que os períodos que não constituem a 

onda, não sugere que não existe, apenas que trata-se de um período de recuo e menor 

visibilidade. 

 Além dos dois períodos mencionados, há a terceira onda que ocorre em 1980/90, já no 

período democrático do Brasil. E cada um deles têm fundamental importância para se entender 

como se dão as novas configurações do direito à cidadania das mulheres brasileiras, quando 

pleiteando cargos político eletivos. 

A primeira onda feminista, ocorrida em 1930, ainda que protagonizado por mulheres, 

não tinha como objetivo a real desestruturação do patriarcado, uma vez que, apesar da pauta 

progressista, não questionava a subalternidade da mulher em relação aos homens7. Foi inspirado 

e semelhante ao feminismo liberal, nascido com as sufragistas francesas: mulheres de classe 

média alta, que lutavam por um direito individualizado e não agregavam mulheres de outras 

realidades – como as negras, pobres, não escolarizadas, etc. 

Ainda assim, é inegável sua positiva repercussão no âmbito brasileiro, como um todo. 

Estudando a trajetória de Bertha Lutz, uma das mulheres de maior destaque desse movimento, 

Raquel Soihet apresenta o feminismo utilizado por Bertha como “estratégico”8. Bertha Lutz era 

uma mulher como poucas brasileiras na década de 30, havia estudado na Europa, obtido nível 

superior na área da saúde, vinda de uma família com privilégios econômicos e culturais, viria a 

ser a primeira mulher a assumir um cargo público no Brasil e, com todos os seus privilégios e 

contatos, utilizou-se do seu aparato social para reivindicar a cidadania das mulheres. 

 Dentre os ganhos da primeira onda feminista, destaca-se o fato de, em 1932, o Código 

Eleitoral brasileiro tornar expressamente admissível que mulheres pudessem votar e serem 

votadas, em âmbito nacional. Contudo, a conquista somente foi plena em 1946, quando, na 

                                                 
6BITTENCOURT. Naiara. Movimentos Feministas. Revista InSURgência . Brasília, Ano 1 . V.1, n.1. Jan./jun, 

2015. 
7FERREIRA, Verônica C. Entre emancipadas e quimeras - imagens do feminismo no brasil.Cadernos AEL, n. 3/4, 

1995/1996. p.1. 
8SOIHET, R. O feminismo tático de Bertha Lutz. Florianópolis/Santa Cruz do Sul, Editora das 

Mulheres/EDUNISC, 2006. P.30. 
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Constituição federal do Brasil, deixou de existir diferentes condições eleitorais para homens e 

mulheres9.  

 Dentre os principais motivos para o momento de recuo da primeira onda feminista, está 

a instauração do Estado Novo em 1937, após o Golpe de 1930 e a manutenção do movimento 

feminista dentro das característicasinicias apresentadas: apenas entre mulheres da alta 

sociedade brasileira. Sem chegar aos grupos populares de mulheres, o movimento não 

conseguiu criar novas forças e teve um grande período de pouca atuação.  

A segunda onda feministas, ocorrida em 197010 tem como fator decisivo o contexto em 

que o Brasil estava inserido. Neste período, o país sofria com a repressão do auge do Regime 

Militar, ao mesmo tempo em que vivia a industrialização do país, a eclosão de movimentos 

culturais e a reorganização da esquerda para resistir à ditadura.  

As mulheres, então, constituíram uma frente de organização, desde o início se mostrava 

um movimento heterogêneo: ressurgiram as feministas que na década de 1930, surgiam as 

militantes de esquerda, as representantes de movimentos populares e sindicais, cada grupo com 

suas especificidades de luta11. 

A industrialização do país desencadeou as demandas das trabalhadoras pobres e, daí a 

luta pelas creches, fez com que dentro dos partidos de esquerda e sindicatos, as mulheres 

lutassem pelo direito de decidir e participar das estratégias políticas da mesma forma que os 

homens e a repressão/tortura fez surgir a união entre mulheres que buscavam por seus filhos, 

pais e maridos12. Portanto, não é possível traçar um perfil das feministas da década.  

No mesmo período foi proclamada a década da Mulher, pela Organização das Nações 

Unidas e, posteriormente declarado o Dia Internacional da Mulher, fatos importantes que 

geraram o encontro e agenda comum das mulheres de diversos segmentos, além de dar nova 

força à luta das mulheres13. Mais do que datas oficiais e simbólicas, surgiam jornais e revistas 

com o objetivo primordial de falar das especificidades da mulher e de suas lutas14.  

                                                 
9TSE, Assessoria de comunicação. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-

tse/2017/Marco/brasil-comemora-85-anos-da-conquista-do-voto-feminino>. Acesso em: 10 ago. 2017. 
10PINTO, Céli Regina. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo. 2003, 

p. 25. 
11 SOARES, Vera. Muitas faces do feminismo no Brasil. In: Mulher e Política – Gênero e feminismo no Partido 

dos Trabalhadores. São Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo, 1998.p 36. 
12TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1999. p. 57. 

13TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo no Brasil. São Paulo:Brasiliense, 1999. p. 85. 

14 FERREIRA, Verônica C. Entre emancipadas e quimeras - imagens do feminismo no brasil. Cadernos AEL,n.  

3/4,  1995/1996. p. 173. 
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Esses meios de comunicação criados por mulheres para falar sobre mulheres e sobre o 

feminismo tiveram como objetivo criar uma nova imagem de mulher. Em contraposição à 

imagem construída no início do século, da mulher voltada para o lar, confinada ao espaço 

privado, essa "nova mulher" deveria, segundo o discurso feminista dos jornais da década de 70, 

trabalhar fora de casa e, além disso, militar pela transformação da sociedade, em pé de igualdade 

com os homens15. 

Academicamente, o grupo mais organizado na década de 1970 e concentrava em São 

Paulo realizando estudos sobre a mulher, através da Fundação Carlos Chagas,onde havia um 

grande número de profissionais preocupadas com a situação da mulher, reunidas no 

Departamento de Pesquisas Educacionais, local que se tornou um importante núcleo 

aglutinador de pesquisadoras e feministas16.  

 Nesse momento nascem novos embatesdentro do movimento feministas: a relação 

dispare entre pesquisadora e militante, a marginalização das pautas LGBT, o debate sobre o 

feminismo racial as relações de classe e, enfim, a desconstrução da luta da Mulher (antes tão 

universalizada quanto o homem), para a luta das Mulheres, compreendidas cada uma dentro de 

suas singularidades17. 

 A década seguinte - 1980, onde se inicia a terceira onda feminista, foi marcada pelo 

lema feminista “o pessoal é político”. Isso porque, após um contato com os feminismos 

estadunidense e europeu (historicamente mais avançados na luta), o feminismo passou a 

levantar como compromissos questões do âmbito privado, antes consideradas supérfluas. À 

exemplo, surgiram questões sobre sexualidade, violência doméstica, aborto, entre outras. Além 

desse lema marcante, surge a profissionalização do feminismo, por meio do trabalho em ONG’s 

e departamentos governamentais sobre as mulheres18.  

 Ademais, a década de 1980 trouxe historicamente uma grande mudança ao país: a volta 

das eleições diretas e a redemocratização do país. Tendo em vista a estruturação do movimento 

feminista nos anos anteriores, a sessão seguinte tratará especificamente da atuação desses 

movimentos no campo das eleições. 

                                                 
15 FERREIRA, Verônica C. Entre emancipadas e quimeras - imagens do feminismo no brasil. Cadernos AEL,n.  

3/4,  1995/1996. p. 173. 
16CORREA, Maríza. Do feminismo aos estudos de gênero no Brasil: um exemplo pessoal. p. 18. In DOSSIÊ: 

FEMINISMO EM QUESTÃO, QUESTÕES DO FEMINISMO. Cadernos pagu (16) 2001: pp.13-30.  
17 CORREA, Maríza. Do feminismo aos estudos de gênero no Brasil: um exemplo pessoal. p.5. In DOSSIÊ: 

FEMINISMO EM QUESTÃO, QUESTÕES DO FEMINISMO. Cadernos pagu (16) 2001: pp.13-30. 
18 FERREIRA, Verônica C. Entre emancipadas e quimeras - imagens do feminismo no brasil. Cadernos AEL, n. 

3/4, 1995/1996. p 185. 
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A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA POLÍTICA 

Em 1929, ainda sem respaldo legal, foi eleita a primeira prefeita do Brasil e da América 

Latina, Alzira Soriano19. Indicada ao cargo por Bertha Lutz, advogada feminista que compunha 

a luta das mulheres pelos direitos políticos, Alzira, apesar do pouco tempo de mandato, iniciava 

uma nova história política brasileira. 

A década de 1930 foi marcada pela regulamentação do direito de votar e ser votada das 

mulheres no Brasil. Resultado, sobretudo, da luta feminista influenciada pelo movimento 

sufragista que se organizava na Europa desde a Revolução Francesa. O sufragismo no Brasil 

foi representado por mulheres de classe média alta, intelectuais e que, apesar de lutar pelos 

direitos políticos das mulheres, não contestava o patriarcado, pois viam nos direitos políticos a 

complementação dos direitos que as mulheres necessitavam20. 

 A Constituição que regia o momento político não proibia as mulheres de votarem, mas 

também não as elencavam como cidadãs. Longe de um esquecimento, a ausência das mulheres 

enquanto cidadãs na legislação brasileira se deu pela lógica patriarcal de que as mulheres não 

compõem os espaços públicos de decisão. Essa realidade muda, em 1932, quando o Código 

Eleitoral é reformado e, apesar da Constituição Brasileira, as mulheres passam a ter seu direito 

de votar e ser votada.  

Numa trajetória de pouca representação, a luta das mulheres seguiu sendo barrada pelos 

momentos de perseguição política e combate ao comunismo que tomou o Brasil nas décadas 

seguintes. Assim, tomado de uma fase sem muitas transformações, ressurgiu fortemente a luta 

pelos direitos políticos no período de redemocratização do país, que resultou nas primeiras 

eleições diretas no Brasil, após o período ditatorial.  

Os anos seguintes marcaram aumento no número de mulheres eleitas, mas nunca de 

forma realmente significativa. Mesmo com a promulgação da Constituição de 1988, que teve 

um grupo importante de mulheres reivindicando por seus direitos, houve pouco reflexo no 

número de eleitas. 

                                                 
19BRASIL, Senado Federal. Mais Mulheres na Política. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/proc-publicacoes/2a-edicao-do-livreto-mais-mulheres-

na-politica>.Acesso em: 10 maio 2016, sp. 
20PINTO, Célia Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. 1 ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2003, p. 23. 
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 O fim da ditadura e a criação de novos partidos políticos como estratégia eleitoral 

possibilitou a articulação das mulheres como forças políticas necessárias para o momento. A 

visibilidade dos movimentos de mulheres e a possibilidade de conquistar um novo perfil de 

eleitor/as (visto que, somente nesse momento, eram consideradas também as eleitoras), fez com 

que as surgissem as primeiras candidatas brasileiras a serem eleitas na redemocratização do 

país. 

As eleições de 1982 ano foram gerais – elegeram-segovernadoras(es), senador(a), 

deputada(o) federal, deputada(o) estadual, prefeita(o) e vereador(a)–os partidos que 

compunham os políticos da ditadura se dividiram e rearticularam, a oposição foi feita, 

principalmente, pelos antigos exilados, representantes sindicais e de camadas populares. 

No que tange as mulheres, de maneira geral o quadro era este:as mulheres compunham 

46,1% do eleitorado brasileiro, foram registradas 78 candidatas na esfera estadual e 82 na esfera 

federal. Contudo, o número de mulheres eleitas permaneceu baixo: 0 senadora, 0 governadora, 

8 deputadas federais e 28 deputadas estaduais21.  

Os anos seguintes marcaram aumento no número de mulheres leitas, mas nunca de 

forma realmente significativa. Mesmo com a promulgação da Constituição de 1988, que teve 

um grupo importante de mulheres reivindicando por seus direitos, houve reflexo no número de 

eleitas. 

Considerando esse fato uma desigualdade a ser combatida, em 1995, foi criada a cota 

para inclusão de mulheres na política. Por meio desta legislação, fixando a necessidade de todos 

os partidos terem entre aso/os candidatas(os), pelo menos 20% de mulher. Porém, o valo se 

mostrou baixo para o pretendido, por isso, em 1997, elevou-se a cota para 30%, para qualquer 

eleição do Poder Legislativo, e assim permanece, conforme a lei (Lei 9.504, de 1997)22.  

Além da garantia de registro do mínimo de mulheres, esta lei impõe que seja aplicado, 

no mínimo, 5 do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão 

da participação política das mulheres  e determina que, no mínimo, 10% do tempo de 

                                                 
21 PIMENTEL, Silvia. A mulher e as eleições de 1982. ANPOCS: 1983. Disponível em: 

<http://anpocs.org/index.php/encontros/papers/7-encontro-anual-da-anpocs/gt-8/gt21-5/5887-silviapimentel-a-

mulher-e/file>. Acesso em: 15 maio 2017. 
22BRASIL, Senado Federal. Mais Mulheres na Política. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/proc-publicacoes/2a-edicao-do-livreto-mais-mulheres-

na-politica>.Acesso em: 10 maio 2017. 
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propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão seja destinado à promoção e à difusão da 

participação política feminina23. 

Ainda assim, o Brasil permanece com os mais baixos índices de mulheres na política. 

Conforme o Inter-Parlamentary Union (IPU), o Brasil ocupa a 154 posição entre os 193 países 

analisados24. São 11% na Câmara de Deputas(os) Estaduais, 9,9% na Câmara de Deputas(os) 

Federais, 17% no Senado e 3,7% entre as/os Governadoras(es)25.  

Além do panorama geral é importante destacar que a primeira mulher a ocupar o mais 

alto escalão eletivo do país, o fez em 2011, foi reeleita em 2014, contudo, sofreu processo de 

impeachment e cumpriu apenas parte de segundo mandado. Esse procedimento, apesar de 

constitucionalmente previsto, é visto por muitas feministas que estudam a política brasileira, 

com alto teor sexista26.  

Nas eleições municipais de 2016, apesar de ter ocorrido redução quanto ao número de 

mulheres que se candidataram à prefeitas – 31,60% em 2016, em comparação com 32,57% em 

201227, e o pequeno aumento nas câmaras de vereadores – 32,79% em 2016, em comparação 

com 31,83% em 201228 - é relevante o fato de que, em 56 municípios de 17 estados, apenas 

mulheres se candidataram ao cargo de chefe do executivo.O estado como maior númeor de 

cidades nessa situação foi o Rio Grande do Norte. Estado referência quanto aos direitos 

políticos da smulheres, em oito municípios (Lucrécia, Frutuoso Gomes, Ouro Branco, Serra 

Caiada, Santa Cruz, São José do Campestre, São Vicente e Taboleiro Grande), apenas mulheres 

se candidataram ao cargo de prefeito29. 

                                                 
23 BRASIL, Senado Federal. Mais Mulheres na Política. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/proc-publicacoes/2a-edicao-do-livreto-mais-mulheres-

na-politica>.Acesso em: 10 maio 2017. 
24 IPU. Women in nationalparliaments.Disponível em: < http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>. Acesso em 07 

maio 2017. 
25BRASIL, Senado Federal. Mais Mulheres na Política. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/proc-publicacoes/2a-edicao-do-livreto-mais-mulheres-

na-politica>.Acesso em: 10 maio 2017. 
26 BASTOS, Mariana. Processo de impeachment escancara nas redese no congresso, violência política contra a 

mulher. Disponível em: < http://www.generonumero.media/processo-de-impeachment-escancara-nas-redes-e-no-

congresso-violencia-politica-contra-a-mulher/>. Acesso em: 24 abr 2017. 
27TSE, Assessoria de comunicação. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-

tse/2016/Setembro/eleicoes-2016-mulheres-representam-mais-de-30-dos-candidatos>.Acesso em: 10 maio 2017. 
28TSE, Estatística de candidatura cargo/sexo. Disponível em: 

<<http://www.tse.jus.br/hotSites/estatistica2012/cargo-sexo.html>.  Acesso em: 10 maio 2017. 
29TSE, Assessoria de comunicação. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-

tse/2016/Setembro/eleicoes-2016-56-municipios-tem-apenas-mulheres-candidatas-ao-cargo-de-prefeito>.  

Acesso em: 10 maio 2017. 
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Desse modo, mostra-se evidente a necessidade de aprimoramentos de estudos e 

estratégias político-sociais para a eliminação dessa forma de desigualdade que afeta tão 

negativamente a democracia brasileira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como verificado nas seções anteriores deste artigo, a luta das mulheres pelo respeito, 

efetividade e plenitude dos seus direitos de cidadania foram muitos e de longa data. Traçando 

novos rumos, formas de abordagem e nomenclatura a luta das mulheres, ainda que muito 

vagarosamente apresenta resultados positivos. 

Assim, considera-se de essencial relevância a compreensão dos fenômenos sobre a 

participação da mulher na política, a partir do estudo das bases feministas, seus conceitos 

fundamentais e a sua articulação na história da democracia brasileira. 

Apesar da breve análise, restou demonstrado que a luta existe, mas caminha a passos 

lentos e com poucos resultados expressivos. Trata-se de questões complexas e consideradas 

pouco relevantes no meio político e social, inviabilizando ainda mais a erradicação desta 

desigualdade. 

Entretanto, reforça a necessidade de análise, estudo, aprimoramento, investigação e 

concretude da importância que representam possibilitar, igualitariamente, às mulheres a 

efetivação participação política em cargos eletivos.
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O BERÇO DO HERÓI: DIAS GOMES, CENSURA E VIOLÊNCIA 

POLÍTICA 

 

Natasha Piedras* 

 

O dramaturgo brasileiro Alfredo de Freitas Dias Gomes iniciou seus trabalhos no teatro 

profissional na década de 1940. O conjunto de sua obra dramática esteve desde cedo marcada 

por um viés crítico orientado pela militância comunista, tangenciado temas como a questão 

fundiária, a luta de classes, o preconceito racial, a desigualdade social, e as práticas corruptivas 

nas instituições políticas brasileiras. A atuação no âmbito radiofônico também foi marcada pelo 

engajamento, o que lhe acarretou, inclusive, algumas demissões ao longo de sua trajetória.1 

No início da década de 1960, em meio a conjuntura de radicalização política e hegemonia 

cultural das esquerdas, Dias Gomes escreveu O Berço do Herói (1963).2 Dialogando  

diretamente com o contexto nacional e internacional, o  dramaturgo evidenciou os anseios e 

frustrações partilhados por ele e demais intelectuais de esquerda de sua geração. Após o golpe 

civil militar de 1964, o texto de O Berço do Herói foi publicado pela Editora Civilização 

Brasileira3, enquanto era ensaiado no Teatro Princesa Isabel, localizado em Copacabana,   

tradicional bairro de classe  da cidade do Rio de Janeiro. 

 Em linhas gerais, a trama de O Berço do Herói se desenrola em 1955, e centra-se na 

história do Cabo Jorge, estudante de Direito convocado para lutar junto a Força Expedicionária 

Brasileira (FEB) durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) contra os exércitos de Hitler. 

Dado como morto em combate, foi considerado um herói nacional. Sua cidade, sem nome 

definido, localizada no Nordeste, é construída como uma típica cidade do interior nordestino, 

onde a praça, a Igreja, a Prefeitura e o bordel são importantes espaços de sociabilidade e política. 

Um microcosmo da sociedade brasileira onde o sagrado e o profano, o público e o privado, o 

moral e o imoral têm fronteiras tênues e convivem em um mesmo espaço. Lá, forjou-se uma 

memória mítica sobre o ex- combatente, sob a qual se entrelaçavam as identidades dos próprios 

                                                 
*Mestranda do PPGH-UFF 
1 GOMES,Dias. Apenas um subversivo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 
2 GOMES, Dias. “O Berço do Herói”. In: MERCADO, Antonio (coord.).  Coleção Dias Gomes – Os Falsos Mitos 

(vol. 2). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. 
3 Criada por Ênio da Silveira, a revista funcionou como um dos polos de resistência ao regime recém instaurado. 

Congregando uma série de artistas e intelectuais, atuou como um importante pólo de resistência cultural das 

esquerdas ao regime militar. 
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moradores desejosos de obterem vantagens, sobretudo econômicas, para si e para o 

município.No entanto, o herói estava vivo e era, na verdade, um desertor. Cabo Jorge fugira do 

combate e retornara à sua cidade natal dez anos depois, pondo em questão os interesses dos 

setores que exploram o mito construído em torno dele.  

A peça teatral de Dias Gomes contava com direção de Antônio Abujamra4, música de 

Edu Lobo, cenários e figurinos de Anísio Medeiros, e tinha a estreia prevista para o dia 23 de 

julho às 21:30h. O elenco do espetáculo contava ainda com Tereza Rachel, como Antonieta, 

Milton Moraes, como Cabo Jorge, e Sebastião Vasconcelos, como Major Chico Manga, além 

de mais onze atores. A encenação encontrava-se previamente aprovada pela censura estadual. 

Seus originais foram enviados aos censores com 45 dias de antecedência, obtendo total 

aprovação. Seguindo os protocolos censórios da época, a liberação definitiva só seria emitida 

após o ensaio geral do espetáculo.  

Alguns jornais e periódicos em circulação na época anunciavam a estreia de O Berço do 

Herói. O Jornal do Brasil noticiava a “Comédia Ameaçadora de Dias Gomes”5,  enquanto o 

Diário de Notícias falava em “uma sátira aos costumes políticos e ao espírito militar”.6  A partir 

do que era noticiado na imprensa da época, podemos perceber que existiam expectativas quanto 

à estreia da peça, vinculadas à trajetória militante de Dias Gomes, que já era um destacado autor 

de novelas para o rádio, bem como havia se consolidado como autor teatral, sobretudo após o 

sucesso de O Pagador de Promessas. Sua trajetória política e intelectual já era conhecida e 

bastante noticiada pelos veículos de comunicação, que ressaltavam o tom satírico e 

questionador de seus espetáculos, dentre os quais O Berço do Herói seria mais um exemplo. 

No dia 22 de julho ocorreu o ensaio geral com a presença de dois censores e nada foi 

comunicado a respeito da liberação, ou não, da estreia marcada para o dia seguinte. O diálogo 

travado nesta noite foi narrado por Dias Gomes à Revista Civilização Brasileira, apenas três 

meses após a censura. O depoimento à Revista é uma importante fonte utilizada ao longo deste 

trabalho. Nele, Dias Gomes constrói uma verdadeira defesa à sua peça teatral, acusando 

                                                 
4 Antônio Abujamra foi um importante ator e diretor teatral. Estreou profissionalmente no Teatro Cacilda Becker 

- TCB, onde dirige Raízes, de Arnold Wesker, e no Teatro Oficina, com José, do Parto à Sepultura, de Augusto 

Boal. Na década de 1960, associa-se a Antônio Ghigonetto e Emílio Di Biasi, e funda o Grupo Decisão, com a 

intenção de disseminar o teatro político com base nas teorias de Brecht. Na primeira metade dos anos 1980, 

Abujamra participa do projeto de recuperação do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC). 
5 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 18 de julho de 1965. p.10. 
6 Diário de Notícia, Rio de Janeiro, 9 de maio de 1965. p.7. 
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veementemente as arbitrariedades dos censores. Detalhes são esclarecidos, a partir da 

perspectiva do autor, acerca do episódio da censura e de seus desdobramentos jurídicos. 7 

No dia seguinte ao ensaio geral sobreveio a notícia do veto. Na noite em que ocorreria a 

estreia, dois censores, Dr. Otati e Dr. Machado, estiveram na porta do Teatro Princesa Isabel, 

enquanto o público era surpreendido pela notícia de que a peça não subiria aos palcos. Segundo 

Dias Gomes, estes lhe explicaram o motivo da proibição: algumas alterações ocorridas durante 

os ensaios do espetáculo. O dramaturgo, por sua vez, esclareceu que fazer alterações era uma 

prática comum durante o processo de criação teatral. Muitas vezes as modificações são 

realizadas pelo diretor para atender as exigências da encenação. Assim, o comparecimento da 

censura ao ensaio geral seria justamente para aprovar ou não tais modificações. No entanto, 

segundo os censores, para obter a liberação do espetáculo, seria necessário: 

[...] substituir o pano verde-amarelo por outro com outras cores, 

mudar o tratamento de duas das personagens (de general para emissário 

do Ministério da Guerra, e de Major para Deputado), substituir a sigla 

IPM para a palavra inquérito, deslocalizar a ação da peça, suprimindo 

os substantivos Brasil, Salvador e Rio de Janeiro, sempre que 

mencionado.8 

 

O pano verde-amarelo mencionado pelos censores aparecia no primeiro quadro da peça, 

em alusão a bandeira do Brasil, encobrindo o monumento ao Cabo Jorge, construído na praça 

central da cidade para homenageá-lo.  Sobre a estátua do suposto herói, a bandeira referencia 

de forma irônica ao nacionalismo e aos valores democráticos, já que o herói brasileiro que havia 

lutado a favor da democracia na Segunda Guerra Mundial era um covarde e desertor. 

O major citado pelos censores correspondia ao personagem Chico Manga, que recebia o 

título não pelo posto militar, mas pelo prestigio que possuía como chefe político da cidade. O 

personagem general, por sua vez, aparecia somente nos últimos atos da peça para resolver o 

impasse causado pelo inesperado retorno de Cabo Jorge a sua cidade natal. No enredo, ele  é 

enfático ao determinar que a presença do Cabo ameaçava a honra e os valores da corporação 

militar, impondo que a situação fosse resolvida, ainda que às custas da vida do suposto herói. 

Os substantivos mencionados pelos censores apareciam no enredo somente em dois 

momentos: Salvador como a cidade mais próxima à fictícia cidade da trama. Entre elas uma 

                                                 
7 Há escassez de documentação oficial sobre o episódio, implica que este seja reconstruído apenas a partir do que 

foi divulgado na imprensa da época, entrevistas e relatos de Dias Gomes. Cf. GOMES, Dias. “O Berço do Herói e 

as Armadas de Carlos”. In: Revista Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1965. p. 

257-68. 
8 GOMES, Dias. “O Berço do Herói e as Armadas de Carlos”. In: Revista Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: 

Editora Civilização Brasileira, 1965. p. 257-68. 
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estrada estava sendo construída - com as verbas oriundas da fama adquirida pela cidade após o 

suposto ato heroico de Cabo Jorge. Não por acaso, a dita estrada passava pelas terras do prefeito, 

valorizando-as.  A alusão à cidade do Rio de Janeiro, por sua vez, aparece no enredo como o 

local de onde o general viria para solucionar a crise instaurada após o retorno do Cabo. 

Dias Gomes comentou as modificações impostas pela censura, afirmando que ele e 

Abujamra concordavam em realizá-las, uma vez que em nada alterariam o sentido do texto 

original. A bandeira verde e amarela seria retirada do cenário, os nomes dos personagens que 

faziam alusão a postos militares também seriam modificados, bem como os substantivos que 

situassem a trama no Brasil seriam suprimidos.9  O dramaturgo relatou na ocasião que atender 

a tais mudanças “não se tratava de abrir mão da liberdade de expressão porque esta não era 

afetada”10, analisando-as uma a uma: 

Bandeira cor-de-rosa que veio a substituir a verde-amarela (no texto não 

se mencionavam as cores) funcionavam praticamente com a mesma 

força. Chamar o General de Emissário do Ministério da Guerra (tal 

como no original enviado à censura),  parece-me uma alteração 

demasiado sutil, pois é evidente que o emissário do Ministério da 

Guerra deverá ser um oficial de patente superior, de major para cima. 

Ou será que apensas os generais são intocáveis?11 
 

O depoimento de Dias Gomes contém um tom altamente provocativo. A opção pela 

bandeira cor de rosa aparece como uma forma de ridicularização. Ainda no mesmo texto, o 

dramaturgo ironiza a situação da censura, comentando que um amigo lhe havia dito para 

transformar o General em Coronel para que a peça passasse pelo crivo dos censores. O 

dramaturgo ironicamente comentou que se o fizesse, viriam as reclamações dos Coronéis, que 

exigiriam que o personagem fosse um Major; e seguida dos Majores para que ele se tornasse 

um Capitão, até que o seu General se tornasse um recruta. Se na trama de O Berço do Herói o 

dramaturgo constrói personagens - como o Cabo, que era um desertor; e o general, assassino e 

arbitrário - para atacar a instituição militar, essa postura permanece em seu depoimento à 

Revista Civilização Brasileira. 

                                                 
9 GOMES, Dias. “O Berço do Herói e as Armadas de Carlos”. In: Revista Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: 

Editora Civilização Brasileira, 1965. p. 257-68. 
10 GOMES, Dias. “O Berço do Herói e as Armadas de Carlos”. In: Revista Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: 

Editora Civilização Brasileira, 1965. p. 257-68. 
11 GOMES, Dias. “O Berço do Herói e as Armadas de Carlos”. In: Revista Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: 

Editora Civilização Brasileira, 1965. p. 257-68. 
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 A imprensa em circulação na cidade do Rio de Janeiro noticiou abundantemente o 

episódio da censura à obra de Dias Gomes. O jornal Diário Carioca, em 27 de julho, anunciou 

que o dramaturgo não compreendia por que O Berço do Herói permanecia censurada, uma vez 

que “foram excluídos do texto músicas e tópicos acrescentados ao texto originalmente 

aprovado”.12 

 De acordo com Dias Gomes, feitas tais alterações pontuais, foi requerido no dia 23 de 

julho à Salles Guerra, do Superintendente da Polícia Judiciária do Estado da Guanabara, uma 

revisão da censura para que houvesse a liberação. O superintendente prometeu “estudar o caso 

e dar uma solução até segunda-feira”13. No sábado, dia 24, o advogado Sobral Pinto abraçou a 

causa.14  Naquela conjuntura, o despacho de Salles Guerra ao requerimento de revisão da 

censura era favorável, assim como todos os censores. Dias Gomes estava confiante e acreditava 

que a liberação de seu espetáculo seria apenas uma questão de tempo. Segundo contou, durante 

os quinze dias que se sucederam, todo o elenco se arrumou e maquiou para esperar uma possível 

presença dos censores que reavaliariam o caso.15 Contudo, por intermédio de Sobral Pinto, 

vinha sempre uma justificativa para o não retorno dos mesmos ao teatro. 

Em 3 de agosto o episódio ainda não havia sido solucionado e o Diário Carioca anunciou: 

“A Polícia não quer O Berço”. Segundo a reportagem, a peça teatral “está proibida e continua 

proibida”, informação dada pela Superintendência da Polícia Judiciária. A reportagem ressaltou 

ainda que Sales Guerra prometera a presença de dois censores para averiguar as mudanças feitas 

no original da peça para uma possível reformulação da decisão anterior.16 

 No entanto, enquanto transcorriam os dias, os censores não apareciam para reavaliar o 

veto e a polêmica censura permanecia sem solução.  Nesse cenário crescia o apoio solidário da 

classe teatral à Dias Gomes e de parte da imprensa. Segundo o Jornal do Brasil, uma comissão 

de artistas e intelectuais com nomes como Osvaldo Loureiro, Alex Viany, Oduvaldo Vianna 

                                                 
12 Diário Carioca, Rio de Janeiro, 27 de julho de 1965. p.1. 
13 GOMES, Dias. “O Berço do Herói e as Armadas de Carlos”. In: Revista Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: 

Editora Civilização Brasileira, 1965. p. 257-68. 
14  O advogado possuía uma importante atuação na defesa de perseguidos políticos, encarregado de defender, por 

exemplo, Luís Carlos Prestes. Teve papel importante também na década de 1950, quando criou, junto a outras 

personalidades, a Liga de Defesa da legalidade,  movimento cujo principal objetivo era lutar pela realização das 

eleições e garantir a posse dos eleitos, no momento em que a UDN aliou-se a significativos setores militares para 

impedir a participação no pleito de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Com a renúncia do presidente Jânio 

Quadros em 1961, Sobral Pinto também defendeu a posse do vice-presidente João Goulart, de início vetada pelos 

ministros militares 
15  GOMES, Dias. “O Berço do Herói e as Armadas de Carlos”. In: Revista Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: 

Editora Civilização Brasileira, 1965. p. 257-68. 
16 Diário Carioca, Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1965. p.1. 
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Filho, Cléber Santos, Aurimar Rocha, Joana Fomm, entre outros, se reuniram para debater e 

organizar uma comissão cujo objetivo seria pleitear junto à Salles Guerra a revisão da censura.17 

Em outras reportagens do mesmo jornal, informou-se que “todas as companhias teatrais em 

cartaz atualmente no Rio de Janeiro reuniram-se em prol da causa da peça.”18
 

Os protestos de artistas intelectuais prosseguiram durante todo o período em que 

aguardavam a revisão do caso. Em reportagem do Jornal do Brasil no dia 31 de julho aparecem 

também outras formas de protesto da classe artística.  Segundo consta, “todos os espetáculos 

da cidade, como protesto, se iniciavam com a frase: dedicamos o nosso trabalho de hoje ao 

elenco da peça O Berço do Herói, que até hoje não conseguiu a liberação de sua censura”. Além 

disso, relata-se que diversas companhias em apresentação no Rio de Janeiro, lideradas pela atriz 

Thereza Cristina, estiveram na sede do Jornal do Brasil para comunicar solidariedade ao grupo 

atingido, cujos prejuízos diários eram exorbitantes.19 

Ao passar das duas semanas dadas como prazo, Dias Gomes, Abumjara e o elenco da 

peça tiveram a informação de que o despacho favorável de Salles Guerra estava com o Coronel 

Gustavo Borges, Secretário de Segurança do estado da Guanabara do então governador Carlos 

Lacerda, um dos líderes da ala mais radical da União Democrática Nacional (UDN), que havia 

se posicionado ativamente contra o governo de João Goulart e apoiado o golpe de 1964. No 

entanto, o Coronel havia recebido ordens para “sentar em cima do processo”.  

Na tentativa de elucidar o caso, os atores de O Berço do Herói decidiram ir à presença do 

então Governador do Estado, Carlos Lacerda cujo posicionamento em favor dos militares era 

conhecido. O Jornal do Brasil, de 25 de julho, anunciou: “Lacerda não quis receber artistas que 

foram pedir liberação de O Berço do Herói". A reportagem prossegue comentando que a 

comissão fora até a residência do governador que se mostrou pouco cortês.20 Em reportagem 

posterior, ainda do Jornal do Brasil, aponta-se  que a visita dos artistas ao governador pôde dar 

os primeiros passos para a elucidação do caso.  

 

Pela primeira vez, ouviu-se, então, uma resposta clara e insofismável. 

O Governador declarou, entre outras coisas, que ele, pessoalmente, 

havia proibido a apresentação da peça, por considera-la subversiva e 

imoral; e que faria a mesma coisa, de agora em diante, com toda e 

qualquer peça que considerasse subversiva.21 

                                                 
17 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 de julho de 1965. p.5. 
18 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25 de julho p.11. 
19 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 31 de julho de 1965. p.14. 
20 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25 de julho de 1965. p.11. 
21 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 de agosto  de 1965. p.3. 
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Dias Gomes narrou um diálogo sobre o encontro dos atores da peça com o então 

Governador. Embora não saibamos se fictício ou não, os argumentos coincidem com as 

reportagens que circularam nos principais periódicos do período.  O relato igualmente constrói 

uma imagem do dramaturgo que posteriormente foi amplamente explorada pelo próprio como 

definidora de sua identidade: 

- Já sei, vocês vieram falar d´O Berço do Herói. Não adianta. Li a peça. 

É pornográfica e subversiva. Eu que mandei proibi-la. 

- Mas Governador, a peça havia sido aprovada pela Censura. 

- Eu sei. Mas enquanto houver Constituição (!!!) [grifos do autor] neste 

país peças deste tipo não serão permitidas. De agora em diante vou ler 

todas e proibir uma a uma. Há algumas em cartaz que já deveriam ter 

sido proibidas. A de Nelson Rodrigues, por exemplo. Mas essa é só 

pornográfica. Dias Gomes é pior, é também subversivo. E vão embora 

daqui. Vão embora. E se quiserem fazer revolução, peguem em armas!22 

 

Além do Jornal do Brasil, o periódico Última Hora também noticiou que Carlos Lacerda 

seria o responsável pela censura à O Berço do Herói. No dia 10 de agosto, o jornal emitiu uma 

nota intitulada “Lacerda explica a censura”, onde informa que o então governo havia dito que 

a peça “desrespeitava a constituição e a leis, defendendo proibições impostas na Constituição, 

como segregação racial, subversão à ordem, e exaltava o anti-heroísmo”.23 

Poucas semanas antes do desfecho do episódio, a coluna Hora H do Última Hora trouxe 

algumas informações que em muito agregaram para a compreensão do ocorrido. Na matéria 

intitulada “Luta contra a Censura”, o jornal indica que Salles Guerra seria lacerdista e o acusa 

de arrogar de uma prerrogativa que não possui . A reportagem ataca, ainda, a censura 

chamando-a de reacionária e mesquinha. O texto traz a opinião de “pessoas de variadas 

tendências sobre a peça”: 

 
1. O Berço do Herói tem certamente cenas ousadas, mas deveria ser 

exibido na integra [...]. As alegações que se atribuem a censura são 

reacionárias, quando não simplesmente mesquinhas, e denotam horror 

a todas as obras de artes que não se encontram nos cânones da ordem 

vigente. 

2. A peça nega os valores dominantes, mas também não sugere qual 

saída para a situação social descrita [...]. Sendo assim é apenas crítica, 

em um tom duro, mas não pode ser apresentada como incitamento a 

subversão.24 

                                                 
22 GOMES, Dias. “O Berço do Herói e as Armadas de Carlos”. In: Revista Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: 

Editora Civilização Brasileira, 1965. p. 257-68. 
23 Última hora, Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1965. p.2. 
24 Última Hora, Rio de Janeiro, 26 de julho de 1965. p.3. 
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A reportagem segue comentando que “existe uma unanimidade quanto ao protesto contra 

a arbitrariedade da censura”. Comenta, ainda, que o caso de O Berço do Herói faz apressar o 

envio de uma carta ao então presidente da República, o general Castelo Branco, assinada por 

mais de mil intelectuais de todo o país, em que o alertam sobre as crescentes ameaças a 

liberdade de cultura.25 

As manifestações da imprensa e da classe artística mostram a rejeição à censura e às 

arbitrariedades das lideranças políticas naquela conjuntura . Apesar do trabalho dos censores, 

havia brechas que possibilitavam, ainda nos primeiros anos do Regime Militar, uma certa 

liberdade de expressão da classe artística e da imprensa. No entanto, nem toda classe teatral 

apoiou Dias Gomes e o elenco da peça.  A renomada crítica teatral Bárbara Heliodora, então 

nomeada presidente do Serviço Nacional de Teatro pelo Regime Militar, defendeu a censura e 

foi condescendente com a supressão da liberdade de pensamento e de expressão. Em 11 de 

agosto o jornal Diário Carioca publicou uma reportagem de capa intitulada “Bárbara defende 

censura e diz que artistas exageraram”.  Segundo o texto, Bárbara teria dito que “não existe o 

terror cultural denunciado pelos intelectuais cariocas”. O que haveria, segundo ela, é “muito 

exagero diante de um caso isolado, como a proibição de O Berço do Herói pelo governador 

Carlos Lacerda”.26 

Diversos periódicos em circulação na época trouxeram, ainda, possíveis comentários do 

presidente general Castelo Branco sobre a censura à peça de Dias Gomes. Representantes do 

Exército brasileiro teriam considerado ofensa à instituição o personagem Cabo Jorge, desertor 

e covarde, bem como o General, construído por Dias Gomes como um personagem arbitrário, 

que ordenou pela morte do cabo, a fim de preservar os valores e a imagem das forças armadas, 

claramente uma denúncia aos desmandos da instituição ao longo da história política do país. O 

Jornal do Brasil veiculou que “em conversa com o Ministro da Justiça, o presidente comentou 

que a peça proibida era um trabalho de ‘qualidade inferior’ e que teria sido proibida por fazer 

referência expressa e desprimorosa ao batalhão de Caçapava”.27   

O batalhão mencionado na reportagem aparece na trama como aquele ao qual o Cabo 

Jorge pertencia. O texto da peça teatral cita especificamente o 6º Regimento de Infantaria, onde, 

na ordem do dia 18 de setembro de 1944 constava a morte heróica e exemplo de bravura de 

Cabo Jorge. O batalhão mencionado por Dias Gomes em seu enredo localizava-se na cidade de 

                                                 
25 Última Hora, Rio de Janeiro, 26 de julho de 1965. p.3. 
26 Diário Carioca, Rio de Janeiro, 11 de agosto de 1965. p.1. 
27 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 de agosto de 1965. p.10. 
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Caçapava, em São Paulo, e de fato integrou o 1.º escalão da Força Expedicionária Brasileira, 

na Segunda Guerra Mundial. Na trama do dramaturgo, ele havia recebido o nome de Cabo Jorge 

em homenagem ao suposto ato heroico do mesmo.  

Após uma série repercussões e reviravoltas sobre o caso de censura à O Berço do Herói, 

a Secretaria de Segurança Pública emitiu em nota oficial que o espetáculo de Dias Gomes fora 

proibido “por ser considerado ofensivo ao decoro público, por desprestigiar as forças armadas 

e por divulgar maus costumes”, formalizando a censura. A mesma nota afirma, ainda, que o 

despacho do Secretário de Segurança, Coronel Gustavo Borges, considerou as alterações de O 

Berço do Herói originalmente entregues à censura premeditadas, uma vez que o autor haveria 

convocado a polícia para os ensaios, avisando que haveria “choque com a polícia”.28 

O documento continha 6 artigos, que explicitam ponto a ponto a justificativas para o veto 

censório: 

 

1. A alteração ocorrida entre o texto originalmente submetido à 

Censura e o de fato apresentado no ensaio geral foi premeditada, tendo 

sido elementos da Imprensa convidados para tal ensaio, já avisados de 

que iria ocorrer choque com os censores. 

2. Pretendem, pois, o autor e empresário, usar a Polícia como 

fator de propaganda gratuita dos jornais, induzidos sutilmente a 

publicarem a notícia pré-fabricada de interdição de uma pseudo-obra 

de arte visando a demonstrar que o ‘terrorismo intelectual’ vem sendo 

aplicado pelas autoridades responsáveis pela ordem pública e pela 

preservação dos bons costumes. A verdade, porém, é estarem esses 

senhores engajados na implantação de uma ‘ditadura cultural’, através 

do abuso de liberdade democrática e em estrita obediência à recente 

diretriz do PCB, onde consta: Operação Terrorismo Cultural – 

Especialmente no que se refere às áreas intelectual, estudantil e de 

classe média, há necessidade de demonstrar as restrições à liberdade 

de expressão, às Universidades aos intelectuais, a partir da preferência 

de casos locais ou regionais e estendendo para a situação em todo o 

País (os semânticos e gramaticais são por conta do PCB). 

3. É patente a má fé dos responsáveis ao agirem na forma acima 

pelo que não mais merecem crédito para alegada disposição de 

modificar passagens inconvenientes.29 

 

Dias Gomes comentou ponto a ponto o citado despacho, enfatizando o que era 

considerado por ele como incoerência. Segundo o dramaturgo, as afirmações do Secretário de 

Segurança eram “calúnias” e a imprensa não havia sido antecipadamente convocada para o 

                                                 
28 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1965. p.10. 
29 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1965. P.10. 
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ensaio. Alguns repórteres, que surgiram já quase no final, o teriam feito por culpa dos próprios 

censores que se declararam “acompanhados de elementos do DOPS e do Ministério da Justiça” 

e atraíram a imprensa.30
 

 O despacho cita, ainda como justificativa o Artigo 41 do Decreto 20.493 de 24 de Janeiro 

de 1946: 

6. Reprove totalmente, o Chefe do SDP, a exibir de peça, considerando 

que infringe o Regulamento, Artigo 41, na forma abaixo: 

a) Divulga ou induz aos maus costumes (alínea c) ao glorificar o 

lenocídio e a corrupção de costumes. 

b) Ofende o decoro público (alínea a), pelo emprego de palavras de 

baixo calão 

(34 vezes). 

c) Ofende as religiões (alínea f) ao fazer grosseiras e intempestivas 

referências à Virgem Santíssima ao apresentar um vigário em dança 

grotesca, além de mais de referências anti-religiosas. 

d) Induz ao desprestígio das Forças Armadas (alínea h), ao ridicularizar 

um herói da FEB, além de várias outras eleivosias.”31 

  

 Assim como todo o processo de censura, o despacho que garantiu o desfecho ao 

polêmico episódio também repercutiu massivamente na imprensa da época.  Thereza Castro 

Alvim, importante crítica teatral, rebateu o Secretário de Segurança com uma crônica publicada 

no Jornal Última Hora. Segundo ela:  

O Coronel Gustavo Borges termina o seu despacho com uma serie de 

impedições sobre o texto e o espetáculo. Fala em glorificação do 

lenocídio e da corrupção de costumes, o que representa exatamente o 

contrário da verdade. Diz que há desprestigio para as Forças Armadas 

na ridicularização de um herói da FEB, como se herói houvesse 

realmente existido e como se as Forças Armadas dos Estados Unidos 

estivessem desprestigiadas pelo fato de terem desertado 4.000 homens 

de suas fileiras, durante a guerra de 39/45. E ordena aos censores que 

cortem todas as pornografias daqui por diante verificadas nos 

espetáculos, talvez esquecido de que está em cartaz uma peça de Nelson 

Rodrigues, Toda Nudez Será Castigada, cuja estreia contou com a 

presença de diversos elementos chegados ao Governador e à qual o 

próprio  

Carlos Lacerda considerou aceitável só porque é “só imoral”.32 

 

 O processo de proibição foi recheado de reviravoltas e declarações polêmicas. A 

justificativa oficial baseou-se no Decreto 20.493, de 24 de Janeiro de 1946, criado no período 

                                                 
30 GOMES, Dias. “O Berço do Herói e as Armadas de Carlos”. In: Revista Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: 

Editora Civilização Brasileira, 1965. p. 257-68. 
31 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1965. P.10 
32 Última Hora, Rio de Janeiro,18 de agosto de 1965, p.3. 
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democrático e responsável pela criação do Serviço de Censura de Diversões públicas, cuja 

prerrogativa era administrar e coibir obras que atentassem à moral e aos bons costumes. Não 

obstante à justificativa legal, pôde-se perceber, a partir dos depoimentos veiculados na imprensa 

da época, que a trajetória política de Dias Gomes e sua militância junto ao PCB aparecem como 

centrais para o entendimento do episódio.   

 Entre as questões fundamentais para a compreensão da proibição à peça, encontra-se o 

fato de o protagonista ser um ex-combatente da FEB e desertor, o que incomodou às Forças 

Armadas. Somado a isso, a formação política do dramaturgo, bem como de suas opções acerca 

do regime ditatorial vigente, emergem como determinantes como a proibição do espetáculo. 

Apesar de não constar nas justificativas oficiais, as motivações políticas para o veto são latentes, 

nos dando dimensão das nuances da censura praticada nos primeiros anos do regime ditatorial. 

Como salientado por Beatriz Kushnir, mesmo baseada em um aparato legal vigente durante o 

período democrático, cuja prerrogativa era zelar pela "moral e os bons costumes", as 

motivações políticas são inegáveis.33 

 Com base na enorme repercussão de censura à O Berço do Herói, podemos perceber a 

importância e a visibilidade que Dias Gomes - enquanto intelectual engajado e filiado ao PCB 

- possuía naquele contexto. Os periódicos trabalhados, além disso, dão dimensão das tensões 

entre direitas e esquerdas, amplamente referenciadas na imprensa em circulação. No mesmo 

sentido, torna-se evidente a resistência de setores da sociedade, como Sobral Pinto, o Jornal do 

Brasil e Jornal do Comércio -, bem como da classe artística e da imprensa alternativa – com a 

Revista Civilização Brasileira - às arbitrariedades do regime recém-inaugurado. 

Anos depois, em sua autobiografia, Dias Gomes comentou o episódio de censura à O 

Berço do Herói, enfatizando que alguns acontecimentos  posteriores lhe fizeram ter certeza de 

que a proibição viera, na verdade, das Forças Armadas. Segundo                                                                                                                                                                                                                                    

contou, os direitos cinematográficos de O Berço do Herói haviam sido vendidos para Herbert 

Richards que, por precaução, enviara o roteiro à Brasília. A resposta teria vindo do General 

Kruel, superintendente da Polícia Federal: “Diga a Dias Gomes que pode tirar o cavalinho da 

chuva porque, enquanto nós militares estivermos no poder, essa peça não será encenada e nem 

filmada”. Para o dramaturgo, essa era a prova cabal de que a proibição viera mesmo dos 

militares.34 

                                                 
33 KUSHNIR, Beatriz. Cães de Guarda – Jornalistas e censores, do AI-5 à Constituição de 1988. São Paulo: 

Boitempo. p.35. 
34 GOMES, Dias. Apenas um subversivo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. p.222. 
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Apesar dos inúmeros protestos, a peça de Dias Gomes permaneceu interditada, subindo 

aos palcos somente na década de 1990, após a redemocratização e o desmonte da censura oficial 

sobre o teatro, a televisão e as diversões públicas. Na década de 1970, após a entrada do 

dramaturgo para a Rede Globo, o texto da peça foi adaptado para a televisão com o nome de 

Roque Santeiro. Trinta capítulos na novela já haviam sido gravados, quando ela também foi 

censurada poucas horas antes de ir ao ar.  O episódio foi tão polêmico quanto a censura ocorrida 

em 1965. O apresentador Cid Moreira leu no Jornal Nacional um editorial assinado pelo 

presidente da Rede Globo, Roberto Marinho anunciando o veto e a emissora teve apenas três 

meses para produzir outra novela. 

 Em 1985, O Berço do Herói foi novamente adaptada para o âmbito televisivo. Com o 

mesmo nome escolhido para a versão censurada em 1975, Roque Santeiro. O texto da telenovela 

foi iniciado por Dias Gomes, Aguinaldo Silva passou a escrever a partir do capítulo 41, e a 

trama foi concluída pelo próprio Dias Gomes. Sua exibição atingiu recordes de audiência, sendo 

reprisada em 1991 e nos anos 2000.

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/cid-moreira.htm
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ANARQUISMO E SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO: 

PERCEPÇÕES EM TORNO DA OBRA “TRAVESSIAS 

REVOLUCIONÁRIAS” 

 

Nilciana Alves Martins 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo propõe-se a realizar uma análise crítica da forma como a historiadora 

Edilene Toledo1, na obra “Travessias Revolucionárias- Idéias e militantes sindicalistas em São 

Paulo e na Itália (1890-1945)”2trabalha com a História do Anarquismo. Dito isso, as seções da 

obra que mais interessam a esse artigo são o prefácio, a apresentação e a primeira parte da 

introdução “Teoria, Prática e História do Sindicalismo Revolucionário”, pois nas referidas 

partes é possível captar o tipo de comparação, e consequentemente, de relaçãoque a historiadora 

visualizouentre anarquismo esindicalismo revolucionário. 

O estudo também tem como objetivo fazer uma análise comparativa entre anarquismo, 

anarcossindicalismo e sindicalismo revolucionário, e para cumprir tal tarefa, utiliza-se de 

escritos historiográficos sobre o tema. Dito isso, é importante assinalar que essa avaliação 

comparativa busca, em ultima instância, desmistificar estereótipos e ideias rasas sobre o 

anarquismo. No decorrer do trabalho será pensada a influência que os princípios anarquistas 

tiveram não só para o movimento operário brasileiro no período que concerne a Primeira 

República brasileira, mas também no sindicalismo revolucionário, enquanto estratégia 

anarquista. 

 

O ANARQUISMO NA OBRA “TRAVESSIAS REVOLUCIONÁRIAS” 

Em “Travessias Revolucionárias - Idéias e militantes sindicalistas em São Paulo e na 

Itália (1890-1945)”, Edilene Toledo propõe-se a entender – utilizando da metodologia da micro 

história e de princípios thompsonianos – a força que o sindicalismo revolucionário teve no 

                                                 
 Graduanda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 
1Edilene Terezinha Toledo possui Bacharelado, Licenciatura, Mestrado e Doutorado em História pela (Unicamp). 
2TOLEDO, Edilene. Travessias Revolucionárias - Idéias e militantes sindicalistas em São Paulo e na Itália (1890-

1945). 1. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2004. v. 1. 416 p. 
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Brasil, principalmente em São Paulono contexto da sua primeira experiência republicana, além 

de formular uma “história social da militância sindicalista revolucionária na Itália e no 

Brasil”3.Para cumprir tal tarefa, a autora conta a história de três sindicalistas italianos: Alceste 

De Ambris, Giulio Sorelli e EdmondoRossoni.   

No decorrer da narrativa a historiadora compara o sindicalismo revolucionário ao 

anarquismo, procurando apontar suas divergências, para assim definir o sindicalismo 

revolucionário como uma doutrina autônoma ao anarquismo.  

Entretanto, em alguns momentos, para legitimar sua tese Edileneacabar por silenciar o 

desenvolvimento do anarquismo, fazendo recair sobre essa doutrina ideias baseadas não na 

História, mas no senso comum. No decorrer desse artigo pretende-se fazer um breve estudo 

sobre o anarquismo, esclarecendo a composição de seu corpo, para assim demostrar a 

inviabilidade de compreender o sindicalismo revolucionário como uma corrente autônoma ao 

anarquismo. 

No prefácio da obra Claudio H. M. Batalha salienta sobre a importância do livro já que 

este reconhece o caráter autônomo, no caso italiano, do sindicalismo revolucionário em relação 

ao anarquismo, além de apontar o caráter transnacional do primeiro. Entretanto, no decorrer de 

“Travessias Revolucionárias” não há espaços significativos que abordem a particularidade do 

caso italiano o que em última instância ofusca o entendimento da verdadeira relação existente 

entre anarquismo e sindicalismo revolucionário.  

Dessa forma, contrariando a idéia de que o anarquismo e sindicalismo 

revolucionário são correntes saídas da mesma matriz comum, Edilene 

Toledo mostra-nos que, no caso italiano, a maioria da militância 

sindicalista revolucionária não provém do anarquismo, e sim das 

fileiras da esquerda do Partido Socialista, descontente com as políticas 

reformistas e com a via parlamentar.4 

 

Michael Schmidt e Lucien van der Walt, no livro “Black Flame: the revolutionary class 

politics of anarchism and syndicalism” chamam a atenção para a especificidade do caso 

italiano, e também atentam para a força que a tradição anarquista teve em alguns setores do 

partido socialista italiano o que, em certa medida, coloca em cheque a posição assumida por 

Edilene. 

A Itália nos oferece um importante exemplo da necessidade de levar em 

conta o impacto cultural e informal da ampla tradição anarquista (...) o 

                                                 
3TOLEDO, Edilene. Travessias Revolucionárias - Idéias e militantes sindicalistas em São Paulo e na Itália (1890-

1945). 1. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2004. v. 1. p. 23. 
4BATALHA, Cláudio. O movimento operário na primeira república, Rio de Janeiro: Zahar, 2000. p. 15.  
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trabalho inovador de Carl Levy sobre o anarquismo italiano sugere que 

o movimento teve um impacto maior na cultura da classe trabalhadora 

e na esquerda em nível local, fornecendo grande parte de sua 

linguagem, símbolos e táticas, além de influenciar seções do PSI 

[Partido Socialista Italiano] e da CGL [Confederação Geral do 

Trabalho].5 

 

Na apresentação da obra a autora pontua que o movimento operário da cidade de São 

Paulo nos anos finais do XIX e no início do século XX foi influenciado, não só pelo 

anarcossindicalismo como propõe parte significativa da historiografia tradicional, mas 

majoritariamente pelo sindicalismo revolucionário, sendo este último uma corrente política 

independente do anarquismo. O principal problema não se encontra em perceber que o que 

majoritariamente ocorreu no Brasil foi sindicalismo revolucionário e que este é diferente da 

concepção anarcossindicalista, mas em entender esse sindicalismo como uma corrente 

independente do anarquismo, sem perceber os elos que os unem, afinal, no decorrer de sua 

narrativa a historiadora negligência a importância que os princípios anarquistas tiveram na 

elaboração do sindicalismo revolucionário.  

Dessa maneira, quais seriam os fatores que legitimariam essa suposta independência? 

Segundo Edilene, o sindicalismo revolucionário possui como princípios básicos: a defesa da 

luta de classes, da ação direta, da autonomia operária e neutralidade política do sindicato, defesa 

do internacionalismo, além deprocura harmonizar melhorias imediatas com um projeto 

revolucionário de longa duração.6 Ora, acredito que esses fundamentos básicos longe de 

justificarem o caráter independente do sindicalismo revolucionário, apontam para a ligação 

profunda existente entre ele e o anarquismo. 

Dito isso, compartilho da percepção de Gaston Leval (“Bakunin: Fundador do 

Sindicalismo Revolucionário: A Dupla Greve de Genebra”), que compreende esse sindicalismo 

como um desenho prático das premissas anarquistas, defendidas desde o final do século XIX. 

Ao conceber o sindicalismo revolucionário como umapráticaanarquista se reconhecea 

penetração das ideias libertárias na comunidade trabalhadora, mas isso não significa que o 

sindicalismo revolucionário foi elaborado, pura e simplesmente, pela “intelectualidade” ou nos 

“gabinetes”, afinal foi os próprios trabalhadores que o fizeram acontecer.  

                                                 
5 CORRÊA, Felipe. “Anarquismo e Sindicalismo Revolucionário: uma resenha crítica do livro de Edilene Toledo, 

a partir das visões de Michael Schmidt, Lucien van der Walt e Alexandre Samis.” In: Ideologia e Estratégia: 

anarquismo, movimentos sociais e poder popular. São Paulo: Faísca, 2011. p.28 .  
6 TOLEDO, Edilene. Travessias Revolucionárias - Idéias e militantes sindicalistas em São Paulo e na Itália (1890-

1945). 1. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2004. v. 1. p. 18. 



 

ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

914 

 

Dito isso, é possível afirmar queao tentar focalizar as supostas especificidades do 

sindicalismo revolucionário – objetivando com isso legitimar sua tese – asanálises de Edilene 

acabam por dar margem, pelo menos em alguns momentos, para que se pense que o anarquismo 

– aqui entendido como uma doutrina que respeita princípios guias – rejeita uma atuação 

sindicalista, ou que características como a defesa da luta de classes, da ação direta, da autonomia 

operária e da neutralidade política do sindicato são restritas ao sindicalismo revolucionário, 

sendo que são, stricto sensu, princípios anarquistas. Afinal, boa parte desses princípios já 

formava a base do anarquismodesde a Primeira Internacional dos Trabalhadores, como aponta 

Gaston Leval na obra “Bakunin: Fundador do Sindicalismo Revolucionário: A Dupla Greve 

de Genebra”, e posteriormente, Felipe Corrêa no artigo “Anarquismo e Sindicalismo 

Revolucionário: Uma resenha crítica do livro de Edilene Toledo, a partir das visões de Michael 

Schmidt, Lucien van der Walt e Alexandre Samis”.  

Com o discurso de uma nova historiografia sobre o tema, Edilene menospreza a influência 

que o anarquismo teve na formação e no tipo de atuação do sindicalismo revolucionário, além 

de não reconhecer a “espinha dorsal” do corpo teórico que forma a doutrina socialista libertária. 

Nesse momento, para esclarecer os equívocos cometidos por Edilene ao comparar 

anarquismo e sindicalismo revolucionário, é válido pensare discutir algumas questõesque 

fortalecem estereótipos sobre o anarquismo, e mencionar algumas posições e propostas 

assumidas pelo movimento anarquista no decorrer da História, pois como esse entendimento 

fica claro a inviabilidade de se compreender sindicalismo revolucionário como uma corrente 

desligada do anarquismo.   

Primeiramente, anarquismo e atuação sindicalista não são coisas necessariamente 

antagônicas, a presença e uma disputa dos anarquistas dentro dos sindicatos e de outras 

instituições específicas da sociedade não devem ser compreendidas como algo paradoxal, mas 

sim como um tipo de “afinidade eletiva”7entre o discurso anarquista e seu desdobramento 

prático, material. 

Outro pontoque não detém a visibilidade necessária nascomparações de Edilene - eque 

por isso legitima e estimula estereótipos sobre o anarquismo - é que este mesmo diante de suas 

diferenças, no que tange suas estratégias e percepções metodológicas, defende princípios guias, 

                                                 
7 Conceito utilizado para fazer referência a uma relação recíproca, ou seja, algo que está intimamente ligado. O 

uso do termo tem como objetivo evidenciar a importância que a teoria anarquista da à atuação prática dos 

anarquistas, e como o sindicalismo revolucionário se enquadra como essa prática. 
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entre eles a luta de classes, a autogestão, a ação direta, a autonomia, o “apartidarismo” e claro, 

o caráter internacionalista das lutas. Para a doutrina anarquistaa organização8e a liberdade são 

ideias fundamentais. 

Portanto, mesmo havendo diferentes opiniões anarquistas, existe uma 

filosofia definida, assim como uma tendência anarquista reconhecida. 

Essa filosofia envolve três elementos: uma crítica à sociedade como ela 

é, uma visão de uma sociedade alternativa e um planejamento para pôr 

em prática esta transformação.9 

 

Mesmo tendo uma perspectiva um pouco diferente da dos marxistas sobre a luta de classe, 

já que os anarquistasdefinemseus inimigos de classe levando em conta não só o caráter 

econômico, mas também político e cultural da sociedade, eles não negam o caráter classicista 

do mundo capitalista10, como propõe Edilene: 

Na verdade, na teoria sindicalista revolucionária convergiam idéias 

socialistas como a luta de classes, que os anarquistas recusavam como 

base de sua doutrina, e ideias anarquistas, como a destruição do Estado, 

embora, na visão sindicalista, os sindicatos substituíssem o Estado e 

constituíssem a base da organização da futura sociedade, enquanto os 

anarquistas queriam destruir todas as instituições da sociedade 

burguesa, entre as quais incluíam também os sindicatos.11 

 

Outro ponto que não é salientado pela autora, mas é imprescindível para desmitificar 

ideias baseadas no senso comum sobre o anarquismo12, é que essa doutrina não nega as 

melhorias imediatas do proletariado, buscando sempre conciliá-las a um projeto revolucionário, 

                                                 
8 Malatesta debateu e divergiu veementemente dos anarquistas antiorganizacionistas, alegando: “O erro 

fundamental dos anarquistas adversários da organização é crer que não há possibilidade de organização sem 

autoridade. Sobre sua estruturação Malatesta afirma “Os antiorganizadores mais imoderados suportam não apenas 

a organização geral da sociedade em que vivem, mas também em seus atos, em sua revolta contra a organização, 

eles se unem, dividem tarefa, organizam-se com aqueles que compartilham suas ideias utilizando os meios que a 

sociedade coloca à sua disposição; com a condição de que estes sejam fatos reais e não vagas aspirações 

platônicas”. Citações retiradas do artigo “Os anarquistas e o sentimento moral, Le Réveil, 1904” presente na obra 

“Escritos Revolucionários”. Vale ressaltar que as correntes “antiorganizacionistas” sempre foram minoritárias 

dentro do Anarquismo (ver “Os grandes escritos anarquistas” de George Woodcock) 
9 WOODCOCK, G. (Org). Os grandes escritos anarquistas. Porto Alegre: L&PM, 1977. p. 17.  
10 O tema da classe foi amplamente discutido por Pierre-Joseph-Proudhon e por outros teóricos anarquistas, o em 

certa medida, pode evidenciar que o anarquismo preocupou-se em entender a questão da classe e não a recusou 

pura e simplesmente. 
11TOLEDO, Edilene. Travessias Revolucionárias - Idéias e militantes sindicalistas em São Paulo e na Itália 

(1890-1945). 1. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2004. v. p. 31-32. 
12 A História, a todo o momento, desmistifica a busca ela imparcialidade e retoma a importância da narrativa e do 

lugar enunciativo das produções acadêmicas, além de atentar para a força que as obras dos historiadores possuem 

diante da sociedade. Nossa função principal, como historiadores e historiadoras é desmistificar o senso comum e 

evidenciar a complexidade da realidade. Dito isso, mesmo que o objetivo de Edilene seja entender a força do 

sindicalismo revolucionário nos sindicatos de São Paulo e sua condição transnacional, ao compará-lo com o 

anarquismo, acaba por não explicar a doutrina anarquista em sua plenitude, contribuindo para visões rasas sobre o 

tema.  
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como podemos observar na narrativa de Mikhail Bakunin (1814-1876). Dessa maneira, 

levandoem consideração o fato que a maioria dos escritos anárquicos chama a atenção para a 

importância da atuação dos libertáriosanarquistas nos ambientes de resistência - afinal estes 

necessitam de atuar nesses espaços enquanto trabalhadores - não se pode entender a presença 

deles nesses ambientes somente com intenção de evitar o avanço socialista13. Segundo Edilene, 

“Assim, muitas vezes, o ingresso dos anarquistas nas sociedades de resistência e o seu esforço 

para presidi-las pareciam ter uma justificativa puramente tática: deter avanços socialistas ou de 

outras tendências.14 

Só os indivíduos, e somente um muito pequeno número de indivíduos, 

deixam-se determinar pela "idéia" abstrata e pura. Os milhões, as 

massas (...) nunca se deixam levar senão pela potência e pela lógica dos 

"fatos", não compreendendo e não considerando, na maior parte do 

tempo, senão seus interesses imediatos, ou suas paixões do momento, 

sempre mais ou menos cegas. Assim, para interessar e para envolver o 

proletariado na obra da Internacional, seria preciso, é preciso 

aproximar-se dele não com idéias gerais e abstratas, mas com a 

compreensão real e viva de seus males reais.15 

 

Os debates mais avançados em torno da escrita da História demostram que as narrativas 

históricas são uma mistura complexa de subjetividade, objetividade, e consequentemente, de 

parcialidade. Logo, fica claro que não existe neutralidade histórica, pois todos os textos 

possuem um lugar enunciativo, entretanto essa condição não coloca em cheque o caráter 

científico da História, devido à necessidade do uso das fontes para a legitimação dos discursos 

elaborados pela disciplina histórica. Creio ser válido esclarecer que a “neutralidade” 

propostapela doutrina anarquistanão diz de uma negação da atuação política, obviamente.  Não 

significa uma busca pela imparcialidade - posição asséptica diante o mundo - do proletariado. 

Mas, sim de uma atuação autônoma dos oprimidos na luta contra o patronato, ou seja, da 

elaboração de meios políticos de luta capazes de superar as diferenças entre os oprimidos e 

                                                 
13 Não se tem como objetivo anularo peso que a ideia de “deter avanços socialista e de outras tendências” tem para 

a atuação dos anarquistas nos meios de resistências. Mas, ressaltar que não se pode entender essa entrada somente 

por esse fator, já que este definitivamente não é o elemento determinante para a entrada dos anarquistas nesses 

espaços. Piotr Alexeyevich Kropotkin, em “Palavras de um Revoltado”, mais especificamente no artigo “Aos 

Jovens”,atenta para a importância da presença dos anarquistas nas lutas cotidianas dos trabalhadores. 
14TOLEDO, Edilene. Travessias Revolucionárias - Idéias e militantes sindicalistas em São Paulo e na Itália 

(1890-1945). 1. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2004. v. 1. p. 126. 
15 LEVAL, Gastón. Bakunin, fundador do sindicalismo-revolucionário/ A dupla greve de Genebra. São Paulo: 

Imaginário/Faísca Publicações Libertárias, 2007. p. 48. 
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direcionar suas forças para as melhorias imediatas ecom projetos revolucionários de longa-

duração.  

Um exemplo prático desse discurso pela neutralidade pode ser observado tanto nos 

escritos de Bakunin “A Internacional, ao aceitar em seu seio um novo membro, não lhe pergunta 

se ele é religioso ou ateu, se ele pertence a tal ou qual partido político ou se não pertence a 

nenhum”16 como na Carta de Amiens “A C.G.T agrupa, fora de toda escola política, todos os 

trabalhadores conscientes da luta a ser conduzida para o desaparecimento do salariado e do 

patronato”17, ou na percepção de Neno Vasco sobre o Primeiro Congresso Operário Brasileiro 

de 1906.  

O Congresso não foi, decerto, uma vitória do anarquismo. Não o devia 

ser. A Internacional, desfeita por causa das lutas de partido no seu seio, 

deve ser memorável lição para todos. Se o Congresso tivesse tomado 

caráter libertário, teria feito obra de partido, não de classe. O nosso fim 

não é constituir duplicatas dos nossos grupos políticos. Mas se o 

Congresso não foi a vitória do anarquismo, foi, porém, indiretamente 

útil à difusão das nossas idéias.18 

 

Umexemplo da importância do discurso e da prática do “apartidarismo” / neutralidade 

pode ser verificado analisando o movimento operário brasileiro no período que concerne a 

Primeira República. Nesse contexto, diversos fatores alimentavam a competitividade entre os 

trabalhadores e poucas eram as condições que favoreciam a sua organização, afinal o 

paternalismo das relações trabalhistas e as diversidades raciais, étnicas e de nacionalidade eram 

muitas. Diante esse cenário, para superar suas diferenças e ressaltar a condição comum de 

trabalhadores explorados pelo o Capital e o Estado, o movimento operário decide em favor de 

uma atuação livre das amarras politicas, religiosas ou filosóficas, pelo menos daquelas que não 

contribuíam para a organização dos trabalhadores. Ou seja, no caso brasileiro, optam 

majoritariamente pela estratégia do sindicalismo revolucionário.  

Estabelecendo o que é o anarco-sindicalismo, podemos afirmar que o 

que houve no Brasil foi sindicalismo revolucionário, visto que o 

movimento sindical brasileiro nunca se vinculouexplícita e 

conscientemente ao anarquismo. E nisso estamos de acordo com 

Edilene Toledo (...) No entanto, isso não significa, em momento 

                                                 
16 LEVAL, Gastón. Bakunin, fundador do sindicalismo-revolucionário/ A dupla greve de Genebra. São Paulo: 

Imaginário/Faísca Publicações Libertárias, 2007. p.47. 
17 Idem. 
18 Ibidem. p. 14 
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algum, que o sindicalismo revolucionário deve ser afastado ou 

desvinculado do anarquismo, como quer fazer crer Edilene.19 
 

ANARQUISMO E SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO 

 

O verdadeiro fundador do sindicalismo 

revolucionário foi Bakunin. Eis o que 

ignoram em demasia, ou que silenciam não 

sei por qual motivo, pois, nas construções 

teóricas e táticas quanto ao objetivo e às 

tarefas históricas do sindicalismo, Bakunin 

contribuiu com um conjunto de 

pensamentos de uma riqueza e de um 

dinamismo que não só não foram 

superados, como jamais foram igualados 

por qualquer outro pensador.20 
 

Compreender o anarquismo faz necessário reconhecer que essa doutrina é parte do 

socialismo, e consequentemente, que ela nasceu em um momento histórico específico(acredito, 

assim como outros historiadores, que a doutrina anarquista surge no século XIX como uma 

saída diante as mazelas do sistema capitalista), além de conceber que essa doutrina possui um 

corpo teórico formado por princípios regentes e que estes guiam as atuações dos anarquistas na 

sociedade, o que contribui para o entendimento do desenvolvimento do anarquismo no decorrer 

da História. 

Além disso, é de extrema relevância atentar que mesmo diante dessa unidade no que tange 

os princípios guias, as estratégias que os anarquistas adotaram no decorrer da história se diferem 

substancialmente.Dito isso, reafirmo: é necessário entender o sindicalismo revolucionário como 

uma prática anarquista. Para justificar essa relação entre anarquismo e sindicalismo 

revolucionário, e como este último se caracteriza como uma estratégia anarquista, basta 

observar como Mikhail Bakunin já havia formulado uma linha de pensamento sobre como 

interferir e criar novas formas de organizações coletivas, e como posteriormente, essas 

concepções bakunianas vão tomando forma prática sobre o nome de “sindicalismo 

revolucionário”, como aponta Gaston Leval na obra “Bakunin, fundador do sindicalismo 

revolucionário – A dupla Greve de Genebra”.  

                                                 
19CORRÊA, Felipe. “Anarquismo e Sindicalismo Revolucionário: uma resenha crítica do livro de Edilene 

Toledo,a partir das visões de Michael Schmidt, Lucien van der Walt e Alexandre Samis.” In: Ideologia e Estratégia: 

anarquismo, movimentos sociais e poder popular. São Paulo: Faísca, 2011.  p. 34-35.  
20LEVAL, Gastón. Bakunin, fundador do sindicalismo-revolucionário/ A dupla greve de Genebra. São Paulo: 

Imaginário/Faísca Publicações Libertárias, 2007. p. 20. 
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As premissas defendidas pelos movimentos operários de diferentes paísesinfluenciados 

pelo sindicalismo revolucionário estão em consonância com os princípios anarquistas 

defendidos por Bakunin, segundo Felipe Corrêa “Como consideramos e tentaremos demonstrar, 

o sindicalismo revolucionário não constituiu uma ideologia diferente do anarquismo, mas uma 

das estratégias adotadas pelo anarquismo”21. Três obras são importantes para entender as 

propostas de atuação bakunianas, são elas: “Ptotestation de I’ Alliance”, “Poortratts d’ hier; 

Michel Bakounine” e “La Politique de I’rntemationole”.“O que se denominará, mais tarde, 

doutrina sindicalista, já é esboçada, tanto no Programa da Aliança quanto em seu 

Regulamento”.22 

Principalmente no contexto do Congresso da Basiléia, em 1869, 

Bakunin, em contraste com a corrente alemã (...) defenderia a unidade 

econômica do proletariado. Desenhava-se aí a sua posição em favor do 

que, em não muitos anos, iria constituir-se no sindicalismo 

revolucionário.23 

 

Mais uma vez é possível perceber que os princípios que Edilene Toledo coloca como 

específicos do sindicalismo revolucionário, e que em última instância seriam capazes de 

legitimar o caráter autônomo deste sindicalismo em relação ao anarquismo, na verdade formam 

o conjunto de princípios regentes do anarquismo, sendo muitos deles defendidos pelo próprio 

Bakunin.A greve geral, a neutralidade dos meios políticos de luta, o caráter classicista e 

internacionalista do combate contra o patronato, são fatores que compõem o corpo regente do 

anarquismo, que por sua vez estiveram presentes na estratégia sindicalista revolucionária, afinal 

os anarquistas sempre evidenciaram a importância da convergência entre os meios e os fins.  

Dessa maneira, deve-se entender o sindicalismo revolucionário como uma prática, uma atuação 

anarquista, e não como uma corrente desligada do anarquismo.  

O que é o sindicalismo revolucionário com seu método de ação direta e 

seu desprezo pelo parlamentarismo burguês senão um retorno ao 

espírito e aos princípios da Internacional, e particularmente dessa 

Federação jurassiana que Bakunin havia tão profundamente 

impregnado de si mesmo, e que manteve tão elevada e tão firme, nos 

anos que se seguiram à vitória alemã, a bandeira do socialismo 

operário? Bakunin é um dos precursores do movimento atual. Seu nome 

não poderia ser esquecido pela nova geração militante.24 

                                                 
21CORRÊA, Felipe. “Anarquismo e Sindicalismo Revolucionário: uma resenha crítica do livro de Edilene 

Toledo,a partir das visões de Michael Schmidt, Lucien van der Walt e Alexandre Samis.” In: Ideologia e Estratégia: 

anarquismo, movimentos sociais e poder popular. São Paulo: Faísca, 2011. p. 4.  
22LEVAL, Gastón. Bakunin, fundador do sindicalismo-revolucionário/ A dupla greve de Genebra. São Paulo: 

Imaginário/Faísca Publicações Libertárias, 2007. p. 19. 
23 Ibidem. p. 10. 
24 Ibidem. p. 44. 
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Como um dos objetivos desse trabalho é realizar uma análise crítica da forma como 

Edilene trabalha com a História do Anarquismo e ao mesmo tempo desmistificar o espectro 

“estereotipante” que ronda a doutrina anarquista, acredito ser válido aludir sobre a discussão 

entre o anarcocomunista Errico Malatesta e o Pierre Monatte que ocorreu no “Congresso 

Internacional de Amsterdã” (1907), já que está ajuda a entender a relação entre anarquismo e 

sindicalismo revolucionário. 

Esse debate deu origem a dois textos,na narrativa que compõe “Em defesa do 

sindicalismo” Pierre busca demostrar os benefícios da atuação sindicalista revolucionária, 

definindo essa doutrina como a que a “que vê no sindicato um órgão de transformação social e 

a greve geral como o meio para obtê-la.”25 Sobre a greve geral, Monatte a compreende como 

um meio capaz de atingir o coração do capitalismo, se bem manejada. De qualquer maneira, ele 

não busca minimizar as semelhanças existentes entre o anarquismo e o sindicalismo 

revolucionário, chegando a afirmar que o último simboliza uma retomada do vetor social do 

primeiro. “Ambos tentam eliminar o capitalismo e o sistema salarial através da revolução 

social”26Além disso, Monatte reconhece a presença do “espírito” bakuninista e dos pensamentos 

elaborados pelos anarquistas desde a Internacional, no sindicalismo revolucionário.  

A meu ver, o ponto de maior conflito entre Malatesta e Monatte se encontra quando o 

segundo afirma: “De acordo com o que foi proclamado no Congresso de Amiens em 1906, o 

Sindicalismo basta a si próprio”.27 

Aparentemente, Malatesta interpreta que com essa fala, Monatte propunha que os 

anarquistas deveriam direcionar todas as suas forças para o sindicalismo, abrindo mão de atuar 

em outros espaços de resistência. Dessa maneira, Malatesta no mesmo Congresso, formula uma 

crítica à fala de Monatte, intitulada “Sindicalismo: A crítica de um Anarquista”. Nela o italiano 

deixa claro que sempre defendeu o sindicalismo, mas nunca deixou de perceber seus problemas, 

dessa maneira, em momento nenhum Malatesta rejeita, pura e simplesmente, o sindicalismo ou 

a tática da greve geral.Aliás, em seus escritos ele sempre destaca a importância da presença e 

da atuação dos anarquistas em organizações de resistências oficiais e “não oficiais”, para assim 

lutarem junto com os trabalhadores pelas melhorias imediatas e simultaneamente contra os 

obstáculos e tendências conservadoras presentes nessas mesmas organizações. 

                                                 
25WOODCOCK, G. (Org). Os grandes escritos anarquistas. Porto Alegre: L&PM, 1977.  p. 200. 
26 Ibidem. p. 197. 
27 Ibidem. p. 202. 
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Devido sua boa percepção da realidade, em seus escritos ele sempre nos alerta sobre a 

importância da adaptação das táticas de acordo com as circunstâncias, mas sem que essas 

percam de vista o objetivo final das lutas: uma nova organização social, a anarquia. Em sua 

narrativa ele busca esclarecer os obstáculos, os limites do sindicalismo eda tática da greve geral, 

além de dissertar sobre a necessidade dos libertários atuarem em diversos espaços de resistência 

(não só no sindicato) e simultaneamente em organizações especificamente anarquistas, 

contribuindo assim, para a solidariedade moral entre os trabalhadores. Malatesta deixa claro 

que o sindicalismo é um meio; a anarquia é o fim.  

Edilene decida um espaço denominado “A avaliação dos anarquistas sobre o 

sindicalismo revolucionário” inserido no capítulo I “Teoria, Prática e História do 

Sindicalismo”, no qual basicamente descreve a discussão entre Malatesta e Monatte e afirma: 

“A ideia de greve geral aparece então como o grande instrumento ou mesmo o único meio 

possível na estratégia anarcocomunista28e que “Malatesta tinha consciência que o sindicalismo 

se tinha transformado em uma nova doutrina independente do anarquismo”.29 

Quanto à primeira afirmação, acredito ser necessário mais cautela a definir a greve geral 

como o único meio possível na estratégia anarcocomunista, afinal nesse mesmo capítulo 

Edilene discorre sobre a crítica que Malatesta faz a greve geral, na qual ele aponta os limites 

dessa tática, além disso, a referida afirmação desconsidera a ideia de atuação “dualista” presente 

na percepção Malatestiana. Já no que tange à suposta consciência do anarquista sobre a 

autonomia do sindicalismo, percebo que a afirmação da historiadora não é direcionada para a 

compreensão da complexidade da crítica ao sindicalismo elaborada por Errico, mas uma 

tentativa de utilizar a crítica de Malatesta para legitimar a sua tese inicial que defende o 

sindicalismo revolucionário como “uma corrente política independente do anarquismo”. 

Dessa maneira, discordo veementemente da posição da autora, pois como busquei 

demostrar nesse artigo compreendo o sindicalismo revolucionário como uma prática 

anarquista.Aliás, nem o próprio Pierre Monatte negligência totalmente a importância das ideias 

bakunianas na elaboração do sindicalismo revolucionário.  

 

SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO E ANARCOSSINDICALISMO 

                                                 
28TOLEDO, Edilene. Travessias Revolucionárias - Idéias e militantes sindicalistas em São Paulo e na Itália 

(1890-1945). 1. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2004. v. p. 125. 
29 Ibidem. p. 131. 
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Esclarecer a relação existente entre anarcossindicalismo e sindicalismo revolucionário 

não é uma tarefa fácil, e não é o objetivo principal desse artigo, entretanto é válido ressaltar que 

a historiografia tradicional sempre os tratou como sinônimo, porém recentemente os estudos 

veem demonstrando suas diferenças. Essa diferença está baseada no tipo de vínculo os 

sindicatos teriam com o anarquismo, como aponta Schmidt e van der Walt30:  

Anarco-sindicalismo é um termo mais reservado ao tipo revolucionário 

de sindicalismo que é aberta e conscientemente anarquista em suas 

origens, orientações e objetivos. O exemplo clássico seria a CNT 

espanhola (...) [...] Sindicalismo revolucionário, por outro lado, é um 

termo mais reservado para a variante sindicalista que, por diversas 

razões, não se vincula explicitamente à tradição anarquista, e não 

percebia, ignorava, minimizava sua descendência anarquista (...) A 

CGT francesa depois de 1895 é um clássico exemplo de um sindicato 

revolucionário que minimizou suas ligações com o anarquismo.31 
 

Por possuir um elo com o anarquismo a CNT espanhola, e em certa medida a CGT 

francesa, possuem uma estrutura organizativa antiautoritária, na qual o poder decisório está 

restrito as assembleias; logo essas instituições se arranjam de maneira a minimizar a 

possibilidade de surgimento de líderes, lutam contra a força institucionalizante do Estado e 

conflitos eleitoreiros. Buscam se organizarem de maneira autônoma, usando armas como a ação 

direta, o boicote, a autogestão, o federalismo e a ajuda mútua.    

Por fim, fica claro que existe um elo profundo entre anarquismo e sindicalismo 

revolucionário, e que o último não deve ser caracterizado como uma corrente independente do 

anarquismo, pois essa afirmação negligência a raiz anarquista desse tipo de atuaçãosindicalista. 

Ademais, é possível perceber que as caraterísticas que Edilene usa para evidenciar a 

especificidade e independência do sindicalismo revolucionário em relação ao anarquismo, são 

em essência parte do corpo que compõe a doutrina anarquista.

                                                 
30 SCHMIDT, Michael e WALT, Lucien Van der. Black Flame: the revolutionary class politics of anarchism and 

syndicalism. Oakland: Ak Press, 2009. 395 p. 
31CORRÊA, Felipe. “Anarquismo e Sindicalismo Revolucionário: uma resenha crítica do livro de Edilene Toledo, 

a partir das visões de Michael Schmidt, Lucien van der Walt e Alexandre Samis.” In: Ideologia e Estratégia: 

anarquismo, movimentos sociais e poder popular. São Paulo: Faísca, 2011. p. 32. 
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REPENSANDO A ATUAÇÃO POLÍTICA DE ZACARIAS DE GÓES E 

VASCONCELLOS ENTRE 1869-1877 

 

Olga Mattos de Lima e Silva1 

 

Em 30 de dezembro de 1877, o Diário de Rio de Janeiro traz como primeiro notícia uma 

nota sobre o falecimento de Zacarias de Góes e Vasconcellos:  

Zacarias de Góes e Vasconcellos ocupará sem duvida na historia da 

pátria, um dos mais proeminentes lugares, pela solicitude e dedicação 

com que vantajosamente poz ao seu serviço a elevada intelligencia, tão 

enriquecida por aturado estudo, de que o dotara a natureza. 

Era um caracter austero e inquebrantavel, de que exhibio repetidos e 

irrecusaveis testemunhos. Era um talento brilhantissimo e um espirito 

penetrante, que se traduzia sempre do modo o mais admiravel – quer 

falasse, quer escrevesse.  

(...) Mas, o que poderemos dizer a tal respeito, que não seja sabido de 

todos? (...) Não repercutem ainda em nossos ouvidos os discursos 

monumentais que proferia?  

(...) E cumpre não esquecer que as lides politicas, como os trabalhos 

de sua profissão de advogado – ainda lhe deixavam margem para 

dedicar-se fervorosamente ao serviço de caridade. (...) Em uma 

palavra: a morte de Zacarias de Góes e Vasconcellos é um 

acontecimento que enluta a nação brasileira.2 

 

Como retrata o jornal, Zacarias de Góes deixa um longo legado não só político, mas 

também social. De forma geral, podemos afirmar que a trajetória do Conselheiro tem sido pouco 

estudada, e muitas vezes os estudos se materializam em biografias tradicionais e factualistas, 

corroborando para uma imagem que logo abordaremos. Além disso, Zacarias de Góes aparece 

na historiografia também em discussões acerca do Poder Moderador, tendo em vista que o 

                                                 
1Mestranda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E-mail: olgamattos1@yahoo.com.br 

2Diário do rio de janeiro. 30 de dezembro de 1877. Disponível em: Site da Hemeroteca DIgital 
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mesmo publica em 1860 anonimamente uma das primeiras e mais importantes críticas ao Poder 

Moderador; do momento da queda de seu gabinete em 1868. Tomamos como principal 

referência a biografia escrita por Tulio Vargas3 para mostrarmos como a historiografia 

tradicional acima mencionada retrata o político. 

Baiano, Zacarias nasceu em Valença no ano de 1815, recebendo desde cedo forte 

influência religiosa, que marcará sua vida, recebendo inúmeros títulos e honras da Igreja. Seus 

pais Antonio Bernardo Vasconcellos e Maria Benedita de Assunção Menezes e Vasconcellos 

preocuparam-se desde cedo não só com a educação e instrução de Zacarias, bem como de seus 

irmãos, de modo que “todos viviam absorvidos nos livros”4.  

Antonio Bernardo, entrara no ramo da extração de madeira em fins do século XVIII, 

chegando a fornecê-las para o arsenal da Marinha, prosperando rapidamente. Gozava de boa 

reputação, estabelecendo vínculos de amizades que mais tarde seriam importantes na vida de 

seus filhos. Além disso, Antonio Bernardo fez parte da Junta de Defesa, lutando contra as forças 

de Lisboa que tinham ocupado a capital da Bahia. .  

No ano de 1830, Zacarias é enviado para a capital, sob a tutela de Antonio da Silva Telles, 

que era um desembargador amigo de seu falecido pai, para aprimorar seus estudos e entrar para 

a faculdade. O jovem logo inicia na Academia de Olinda, cursando Direito, bem como seu 

irmão mais velho. Segundo Túlio Vargas5, o que inspirara e levara Zacarias ao sucesso político 

fora a atmosfera do início do século XIX: “fora o da xenofobia violenta, da hostilidade aos 

portugueses, das explosões democráticas, dos grandes episódios históricos.” Entretanto, isto 

não nos parece suficiente para justificar.  

Ao longo do curso,  o futuro Conselheiro mostrava-se sério, comprometido, o que o levou 

a se destacar, obtendo logo vínculos de amizade que mais tarde seriam importantes, além da 

intimidade conquistada com cânones do Direito, levando-o a abrir novas perspectivas. Em 

1837, conquistou o título de bacharel, retornando à Valença com enorme prestígio. Logo em 

seguida interessou pelo concurso para lecionar em Olinda, sendo aprovado e nomeado no ano 

seguinte, com apenas 25 anos de idade.  

Zacarias foi aos poucos conquistando seu espaço, começando a ficar conhecido na 

política a partir de sua candidatura à Assembleia da Bahia em 1843. Eleito, assumiu o cargo 

logo no ano seguinte, logo se tornando o porta-voz do governo provincial. Sempre sério e 

                                                 
3VARGAS, Túlio. O Conselheiro Zacarias (1815-1877). 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2007. 
4Ibidem pp. 19 

5VARGAS, Túlio. O Conselheiro Zacarias (1815-1877). 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2007. 
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competente, foi tecendo novas amizades importantes, aumentando sua rede de amizades, mas 

também conquistou a inimizade de muitos. 

Logo em 1845, é convidado pelo 2º Visconde de Macaé para assumir o governo do Piauí. 

Ali, Zacarias enfrentou enormes dificuldades, mas conseguiu realizar obras importantes, 

sobretudo no que tange à educação, segurança pública, saúde, melhoria de estradas, enfim. 

Destacou-se ainda pela capacidade de conciliar interesses partidários diversos. 

Em 1849 Zacarias se candidatou à Assembleia Geral, sendo eleito. Ali, mostrou-se 

competente, firme, recebendo logo em seguida o convite para o Ministério da Marinha, onde 

não permaneceu por muito tempo. .  

Zacarias perde uma das eleições, e abre um escritório de advocacia na Corte, mostrando-

se já engajado com a causa abolicionista6, mas mantém seus vínculos no Paraná, o que 

possibilitou sua candidatura  à Câmara dos Deputados pela província do Paraná, sendo eleito 

em 1861.  

Recuando um ano no tempo, em 1860, é publicada a obra Da Natureza e Limites do Poder 

Moderador, que como nos mostra Silvana Mota Barbosa7 em sua tese de doutorado a partir da 

leitura de periódicos do período, a princípio a obra não possuía autoria, mas logo Zacarias foi 

indicado como autor. É extremamente importante destacá-la, primeiro, por sua extrema 

importância e repercussão, segundo, por conceder a Zacarias a simpatia de alguns Liberais 

(lembrando que o mesmo ainda fazia parte do Partido Conservador). Como já mencionado 

acima, o político aparece na historiografia em  poucos momentos, e a discussão sobre a questão 

do Poder Moderador é um destes momento. Além disso, as críticas realizadas em tal obra já 

prenunciam o posicionamento que o Conselheiro passará a ter nos anos seguinte, sobretudo 

após a queda de seu Gabinete em 1868, como veremos.  

De acordo com Túlio Vargas, em 1868, “a queda do gabinete de Zacarias seria mais um 

lance do arbítrio imperial”8. Portanto, com a queda de seu gabinete, Zacarias se integra ao 

Partido Liberal, compondo em 1869 junto de Teófilo Ottoni, Nabuco de Araújo, enfim, o 

Manifesto do Centro Liberal. Cabe anda destacar que já em 1854, o Conselheiro já tinha se 

desligado do Partido Conservador e integrado à Liga Progressista. O momento da queda do 

                                                 
6VARGAS, Túlio. O Conselheiro Zacarias (1815-1877). 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2007. 

7BARBOSA, Silvana Mota. A sphinge monárquica: o poder moderador e a política imperial. Campinas, SP: 

2001. 

8VARGAS, Túlio. O Conselheiro Zacarias (1815-1877). 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2007. 
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gabinete para nós é fundamental, pois como demonstra José Murilo de Carvalho9 marca o 

retorno conservador ao poder na década de 1870 e o fim da política de conciliação de Paraná. 

É interessante que o autor discorre: “Zacarias pediu demissão em julho de 1868, recusando 

apelos do chefe de Estado no sentido de permanecer frente ao governo. E, em atitude típica de 

seu espírito pirracento, negou-se a indicar o sucessor.”10 Zacarias sofria muitas críticas na 

imprensa e de seus colegas por esse “espírito pirracento”, além de ser muito religioso e ter 

trocado de partido mais de uma vez.  

Em 1870, Zacarias é convidado a integrar o Conselho de Estado, mas recusa, e isto 

custou-lhe diversas explicações. Maria Fernanda Vieira Martins em seu artigo “A velha arte de 

governar: O Conselho de Estado no Brasil Imperial”11, ao discutir a questão do Conselho de 

Estado, menciona que na década de 1870, vários políticos recusaram suas nomeações para o 

Conselho: como já mencionado Zacarias, José Antônio Saraiva, João Maurício Wanderley, 

entre outros mencionados pela autora. Por fim, no ano de 1877, o político se despede da vida, 

deixando sua longa e rica trajetória. 

Os estudos sobre Zacarias existentes na historiografia, ora se concentram na obra de 1860 

(Da natureza e limites do poder moderador), ora na queda do gabinete em 1868. Ou ainda, como 

na referendada obra de Túlio Vargas, um esboço de sua trajetória, mas marcada por uma visão 

tradicional, factual e com pouca análise, baseada numa lógica de grande acontecimentos e 

homens.  

Conhecendo agora o Conselheiro Zacarias de Góes, através da pequena biografia acima 

realizada, podemos partir para o período de sua vida que nos interessa, sendo este o menos 

estudado pela historiografia, que se estende entre 1869-1877. Após a queda de seu Gabinete em 

1868, Zacarias de Góes continuou atuando fortemente no Senado, exercendo sua influência 

enquanto uma das lideranças do Novo Partido Liberal e uma oposição forte contra o Partido 

Conservador e seus representantes. É essa atuação que nossa pesquisa busca reconstruir; ou 

seja, demonstrar que após 1868, o Conselheiro continua fazendo parte do cenário político de 

forma importante. No presente artigo, analisaremos a atuação de Zacarias de Góes entre os anos 

de 1869-1871. 

                                                 
9CARVALHO, José Murilo de. Liberalismo, radicalismo e republicanismo nos anos sessenta do século 

dezenove. In: Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 87. Disponível em: 

<http://www.lac.ox.ac.uk/sites/sias/files/documents/WP87-murilo.pdf > 
10Ibidem pp. 6 

11MARTINS, Maria Fernanda Vieira. A velha arte de governar: O Conselho de Estado no Brasil Imperial. 

TOPOI, v.7, n.12, jan-jun. 2006. pp. 208 
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Nos primeiros anos que sucedem a queda de seu último Gabinete, Zacarias de Góes 

recorre constantemente aos acontecimentos anteriores, seja para justificar seu posicionamento 

ou para prestar esclarecimento quanto as inúmeras críticas  a ele que emergem. O senador 

apresenta uma  postura bastante dura com os representantes do partido Conservador presentes 

no senado, sobretudo na figura do presidente do conselho em vigor bem como dos ministros 

que se apresentam. 

No ano de 1869, o Senado inicia os trabalhos no dia 27 de abril e como já mencionado, o 

Conselheiro está presente em praticamente todas as sessões, sempre disposto a discutir o que 

fosse necessário, muitas vezes com ironia e provocações aos adversários, que ocasionavam a 

intervenção do presidente para que fosse mantido o foco no assunto em pauta.  

No dia 22 de maio Zacarias de Góes afirma que o governo constitui-se como uma 

ditadura, onde não havia sido discutida a dissolução do Gabinete e que portanto deveria ser 

adiada a votação para a questão da fixação de forças de terras12. Era preciso dialogar primeiro 

com o novo ministério e o consenso fica entorno do adiantamento. O Conselheiro pergunta ao 

ministro da guerra, o Barão de Muritiba, quanto a indefinição a situação desta. Este, por sua 

vez, se defendo no que tange à lei, alegando que ela não era uma lei de confiança, e portanto 

poderia ser votada normalmente. Como sempre irônico, Zacarias de Góes rebate que viu no 

Diário do Rio de Janeiro notícias acerca da compra de cavalos e de uma locomotiva por parte 

do ministro e exige explicações; era preciso discutir as finanças, mas também o fim da guerra. 

Aqui, o senador destaca o caráter fundamental que a imprensa desempenha como propagadora 

das diversas vozes atuantes no cenário imperial e finaliza: “Enquanto a guerra não tiver uma 

solução, nossa dignidade de nação está em perigo.”13 

Na sessão seguintes o Conselheiro pede para que seja concedido a Tipografia Nacional o 

direito de publicar os anais do Senado, e levanta críticas quanto as ações do duque de Caxias 

enquanto estava no comando da guerra, considerando sua postura muito equivocada. O Barão 

de São Lourenço, porém, defendendo o duque, afirma que foi Zacarias quem não havia 

cumprido o acordo em manter a confiança em Caxias e fornecer o apoio financeiro necessário 

para que fosse possível um bom desempenho. Para o Barão, o Conselheiro havia sido bajulador 

e desleal nas circunstâncias. Este, por vez, alega que foi concedido ao duque tudo o que 

precisava e que seria bom chamá-lo ao Senado para que confirmasse. Finaliza sustentando a má 

conduta de Caxias e que este deixou o exército em condições piores do que encontrara.  

                                                 
 

13Anais do Senado, ano de 1869. Livro 01. pp. 171 
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É interessante perceber como ao longo dos discursos surgem novas explicações dos 

personagens envolvidos tanto nas questões de 1868 como nas demais, de modo que torna 

possível ao fim enxergar com maior precisão o que melhor se aproxima da realidade social, 

transformando nossas imagens/memórias. 

No dia primeiro de julho surge uma nova questão fundamental. Silveira da Mota pede que 

seja apresentado o Tratado (secreto) da Tríplice Aliança14. O ministro da marinha (Barão de 

Cotegipe), alega que não vê motivos para que este não se seja apresentado, mas que todos 

tiveram acesso ao conteúdo do Tratado. Porém, os senadores afirmam que isto não ocorreu. 

Zacarias de Góes rebate que só foi possível o acesso ao mesmo após a publicação deste em 

Londres, além disso acusa o ministro de estar fugindo da discussão e pede que seja realizado 

um requerimento solicitando o documento. 

Esta discussão se arrasta ainda por mais alguns dias, e acaba chegando em outro ponto, 

na questão da responsabilidade ministerial, que esbarra no fato de Zacarias de Góes não ter 

indicado um sucessor ao cargo em 1868. O ministro sucinta a discussão ao dizer que o 

Conselheiro havia dito que a nomeação de ministros é um ato da Coroa. Segundo ele, o rei tem 

influência direta; ele reina e governa. Zacarias se defende afirmando que não indicou ninguém 

pois não havia quem pudesse cumprir o papel, deixando para que a Coroa resolvesse o problema 

da sucessão. Aqui, o senador atribui a situação de crise ao presidente do conselho, Visconde de 

Itaborahy. Ora, a culpa não poderia recair sobre a Coroa, visto que esta é inviolável. Além disso, 

lança sutilmente a opinião de que nem mérito o ministério tinha, visto que fora fruto da amizade 

e não do voto. Critica arduamente a dissolução da câmara pois de acordo com a constituição, a 

Coroa não poderia criar e transformar composições por conta própria. Isto seria absolutismo. 

É interessante destacar que quando o Imperador decide se posicionar no conflito entre o 

Conselheiro e duque de Caxias, talvez não soubesse os transtornos que causaria. Ora, o 

problema em si não fora a queda do Gabinete. Isto por si só não se converteria num retorno 

conservador ao poder, e consequentemente as inúmeras críticas ao Poder Moderador, que por 

sinal já existiam15. O que de fato transforma tudo é a decisão ousada de Zacarias de Góes de 

não indicar um sucessor. É a escolha de um representante do partido derrotado nas urnas, sem 

maioria, por parte de Pedro II, que é o catalisador da crise. 

                                                 
14Sobre esta questão, conferir: DORATIOTO, Francisco. Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

15Sobre esta questão, conferir: BARBOSA, Silvana Mota. A sphinge monárquica: o poder moderador e a política 

imperial. Campinas, SP: 2001. 
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Além dos questionamentos políticos, Zacarias de Góes também se mostrava atento aos 

demais assuntos. Na sessão do dia treze de julho, por exemplo, solicita um requerimento 

pedindo que o governo envie cópias das informações oficiais que tinham recebido de Pedro II, 

ao Rio Grande do Sul sobre as ocorrências de substituições de notas do tesouro. Para ele, 

explicações eram necessárias pois a situação se mostrava irregular. Dias depois, se posiciona 

contra a tentativa de implementação de que determinasse um mesmo exame fosse aceito nas 

academias de medicina, tendo em vista que a fiscalização poderia deixar a desejar, já que as das 

próprias instituições são mais seguras e garantem mais segurança.  

Inúmeras vezes são realizadas críticas pelo fato de Zacarias de Góes ser religioso, 

sobretudo porque o mesmo estava sempre atento ao que todos os senadores proferiam, pronto 

para interromper. De fato, como relatam os autores mencionados no capítulo anterior, o 

Conselheiro se mostrara lúcido, extremamente culto, irônico, provocativo e até mesmo com um 

certo senso de humor que por certo incomodava a muitos, sobretudo a oposição. Diversas vezes, 

por exemplo, após diversas interrupções nas falas do Barão de Cotegipe, então ministro da 

marinha, Zacarias lançava que este estava “zangadinho”.  

Outro ponto interessante é o de que o Conselheiro acreditava que determinados assuntos 

deveriam ser resolvidos em detrimento de outros que considerava menos importantes. Ou 

melhor dizendo, se empenhava para que fossem votados projetos em que o partido Conservador 

estaria tentando atrasar para que fosse prevalecido aquilo que queriam. Um exemplo é o de que 

nos meses de setembro em diante, ele insiste que era preciso votar a questão de forças de terras 

do que as despesas da fazenda. Como veremos, este tipo de posicionamento de Zacarias de 

Góes se repete outras vezes.  

O ano de 1870 se inicia, e com ele novos desafios, sobretudo no aspecto financeiro e 

social. Findada a guerra do Paraguai16 era preciso resolver a crise financeira e retomar as 

discussões acerca de uma solução para a questão do elemento servil. Como já mencionamos,  

este assunto foi postergado para ser resolvido após o fim da guerra.  

No início do mês de junho, Zacarias de Góes retoma a discussão sobre quem deveria ser 

o responsável pela publicação dos anais. Para ele, a Tipografia Nacional deveria ser encarregada 

do serviço, votando contra a proposta realizada pelo Diário do Rio de Janeiro, pois representaria 

um aumento significativo de preço. Para o Conselheiro, até que fosse possível a Tipografia 

                                                 
16Sobre questões relacionadas ao fim da guerra conferir: DORATIOTO, Francisco. Maldita guerra: nova história 

da Guerra do Paraguai. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
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assumir, o Jornal do Comércio ou o Diário Oficial deveria exercer a função. Nesse sentido, 

entretanto, Zacarias é acusado de escolher jornais partidários favoráveis aos seus interesses.  

Uma fala especial do Conselheiro também em junho de 1870 nos chama atenção pois 

afirma que é preciso acabar com a propriedade humana, é necessário o fim da escravidão. De 

certa forma, podemos considerar que foi um caso isolado pois Zacarias não estava discutindo 

essa questão e tampouco os demais senadores. Entretanto, vale ressaltar, em 1870 ele já 

expunha claramente sua opinião acerca da escravidão e de que esta era o principal fator para o 

atraso econômico do país; deixando claro que esta era seu posicionamento e de todo o Partido 

Liberal.  

No mesmo mês, novamente o conflito do duque de Caxias ressurge. Desta vez, Zacarias 

de Góes fora acusado de realizar apologia ao militar. Esclarece que de fato havia proferido 

alguns comentários positivos referentes ao período em que o duque desempenhou um bom 

andamento no comando das tropas. Entretanto, condenava sua lentidão e sua súbita retirada da 

guerra. Afirma que mesmo antes do acordo entre ambos, eles nunca haviam sido amigos; ao 

contrário, praticamente não se falavam. Mas naquele momento o Gabinete acreditava que 

Caxias poderia colocar fim na guerra e que todas as exigências realizadas pelo militar foram 

cumpridas. Porém, Zacarias de Góes acreditava que o duque tinha agido de má-fé ao se ausentar 

da guerra, como se a mesma tivesse acabado. A defesa de Caxias se dá, entretanto, na 

prerrogativa de que o acordo tinha sido descumprido e ele não possuía mais a confiança do 

Gabinete, o que foi demonstrado pelas diversas críticas ao seu comando.  

No dia 27 de julho de 1870, após ser indicado para o Conselho de Estado, Zacarias recusa 

o cargo alegando que nenhum conservador o colocaria no poder. Destacamos aqui que como 

ele, outros também recusaram como demonstra Maria Fernanda17, não sendo uma atitude 

isolada. Acreditamos essa indicação demonstra que o Imperador não havia rompido com o 

Conselheiro, ou pelo menos não até sua recusa, que representa dali em diante um claro 

afastamento em relação a Coroa, partindo do próprio Zacarias, e não o contrário. 

No mês de agosto, Zacarias de Góes retoma às críticas que havia proferido em relação ao 

fato de que o governo não estaria votando determinados projetos de má-fé. Isto porque é votada 

a alteração nos horários das sessões, para que se iniciassem mais cedo, sendo possível um 

melhor aproveitamento do tempo. O Conselheiro, entretanto, afirma que o problema não era o 

                                                 
17Sobre questões relacionadas a recusa de determinados políticos para compor o Conselho de Estado conferir: 

MARTINS, Maria Fernanda Vieira. A velha arte de governar: O Conselho de Estado no Brasil Imperial. TOPOI, 

v.7, n.12, jan-jun. 2006. 



 

 

 

ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

931 

 

horário e sim a forma como estava sendo conduzidas as sessões. Apesar desta crítica, o horário 

é alterado.  

O ano de 1871 se inicia e junto dele a necessidade do governo se posicionar em relação 

ao fim, ou no mínimo uma alternativa para a questão da escravidão. Na verdade, a discussão do 

projeto formulado pelo Conselho de Estado se estende por praticamente o ano todo, chegando 

no Senado apenas em setembro. Nesse meio tempo, surgiram alguns questionamentos. O 

presidente do Conselho já era o Visconde do Rio Branco, que deveria ser capaz de conseguir a 

aprovação do projeto.  

Assim como Zacarias de Góes, outros senadores acreditavam que a comissão na Câmara 

demorou muito para aprovar o projeto, de modo que comprometeu a discussão e possíveis 

alterações no mesmo. Isto porque caso algum senador propusesse alguma emenda, o projeto 

deveria retornar para a Câmara, e não haveria nenhuma resposta, portanto, ainda no ano de 

1871. O problema é que o assunto era urgente e ninguém conseguiria barrar o projeto àquela 

altura.  

No dia quatro de setembro é aberta a discussão no Senado. Zacarias de Góes reivindica o 

direito de ser o primeiro a manifestar opiniões pois a iniciativa teria partido de seu Gabinete. 

Nesse discurso, muito eloquente, o Conselheiro historiciza todo o processo que culminaria no 

projeto de lei18. Vejamos.  

De acordo com ele, a proposta tinha sido levantada em 1866 com a carta da Junta 

Francesa, que pedia ao Imperador a abolição da escravidão. Este se manifesta favorável a causa 

alegando que era apenas uma questão de forma e de oportunidade para que pudesse cessar a 

escravidão no país. No ano de 1867, o elemento servil aparece na fala do trono como algo que 

precisa ser discutido e resolvido. Isto nada mais era do que uma consequência do fim do tráfico 

em 1850, pois estaria esgotando uma das fontes da escravidão. Acrescenta-se a isto a pressão 

internacional, sobretudo com o a abolição nos Estados Unidos, que havia acabado cerca de uma 

década antes. Era, pois, necessário estancar a outra fonte da escravidão: o ventre da mulher 

escrava, o câncer do Brasil.  

Em 1867, segundo Zacarias de Góes, o Gabinete chefiado pelo mesmo  envia uma carta 

para o Conselho de Estado, pedindo uma resolução para o problema da escravidão e o seguinte 

questionamento: se era conveniente abolir de imediato a escravidão e quando e como isso 

                                                 
18Acerca deste assunto conferir os seguintes autores: CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade, uma história 

das últimas décadas da escravidão na corte.  São Paulo, Cia. das Letras, 1990.; NABUCO, Joaquim. Um estadista 

do Império. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1936. 
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deveria ocorrer? Logo é formada uma comissão responsável pelo assunto no Conselho. Zacarias 

denuncia que quando a redação final ficou pronta, o seu Gabinete havia caído e o seguinte 

fechou os olhos para a questão.  

Para o Conselheiro, Visconde do Rio Branco estava demonstrando que desejava aprovar 

a lei rapidamente, não concedendo oportunidade ao Senado de se manifestar como deveria. 

Zacarias defende que o Ventre Livre era uma proposta Liberal e não do partido Conservador. 

Ou seja, ele reivindica na história o mérito da lei para o seu Gabinete e para o partido Liberal. 

De fato, como observamos nos autores acima mencionados, essa memória prevalece presente. 

Visconde do Rio Branco aparece com o mérito de ter conseguido a aprovação apenas.  

No que tange às críticas realizadas ao projeto, o Conselheiro não destaca nada que 

pudéssemos considerar como relevante, como verificamos em outros senadores. Ele apenas 

encontra elementos que podem ser estruturados em críticas para justificar seu voto contrário ao 

projeto. Voto este político, que representa uma negação para o partido Conservador e para a 

forma como estava sendo conduzida a discussão. De forma alguma Zacarias se manifesta contra 

o ventre livre, ao contrário, como já mencionado, defende a abolição. É interessante destacar 

aqui que Sidney Chalhoub19 ao analisar processos de escravos, encontra um onde Zacarias de 

Góes estava advogando a favor de escravos. Isto é interessante porque já demonstra porque o 

autor considera que a lei pode ser considerada como “conquista” de alguns direitos para os 

escravos. A lei passa a garantir ao escravo o direito da abolição por indenização. Antes, porém, 

muitas vezes o escravo possuía até mesmo o valor equivalente a sua alforria mas era preciso 

entrar na justiça para consegui-la e o resultado poderia não ser favorável. É num destes casos 

que Sidney Chalhoub encontra o Conselheiro defendendo escravos, demonstrando claramente 

seu posicionamento.  

De modo geral, podemos afirmar que as críticas de Zacarias para justificar seu voto 

contrário dizem respeito de que o nascido só ficaria com a mãe até os oito anos de idade, sendo 

isto moral pois ainda seria uma criança. A idade deveria ser de doze anos, a família deve ser 

preservada.  Além disto, que a lei não previa que era obrigação do senhor cuidar da criança de 

forma clara, podendo ocorrer abandonos e que a Coroa não tinha condições de arcar 

economicamente com a proposta, visto que nem recursos para a proposta foram lançados pelo 

ministério. É preciso que o governo tenha um aparato necessário para que a criança seja 

acolhida.  

                                                 
19Sobre esta questão, conferir: CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade, uma história das últimas décadas da 

escravidão na corte.  São Paulo, Cia. das Letras, 1990. 
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Rio Branco se defende alegando que o Conselheiro não havia apresentado nenhuma ideia 

prática e tenta fazer com que o mesmo assumisse se era ou não contra o projeto apresentado 

pelo Conselho de Estado sem alterações, pois a Câmara havia alterado. Caso conseguisse uma 

resposta positiva, o visconde deixaria claro para todos que Zacarias estava colocando questões 

partidárias a frente de uma reforma tão importante, como a do Ventre Livre. Porém, o 

Conselheiro não lhe concede esta afirmação, apesar de ficar subentendido.  

Além disso, Rio Branco provoca que Zacarias de Góes poderia apresentar uma emenda, 

caso estivesse descontente. Porém sabia que mesmo proposta a emenda ao Senado, não haveria 

votos suficientes pois todos sabiam que era um momento importante da história do País; onde 

ninguém almejava ter o nome atrelado a negação da proposta de libertar os ventres. A questão 

era transcendente divergências partidárias, era de interesse da nação.  

De modo generalizado, é possível afirmar que todos os senadores que se pronunciaram 

demonstraram hostilidade em relação a postura empreendida por Zacarias de Góes em relação 

ao voto contrário. No que tange à falsa urgência da aprovação do projeto, entretanto, muitos 

concordaram. Rio Branco não conseguiria aprovar novamente a lei caso retornasse para a 

Câmara20. 

Entretanto prevalece a noção de que apesar das imperfeições e da forma como estava 

ocorrendo, era preciso tomar uma atitude imediata em relação ao problema do elemento servil. 

Nenhuma criança poderia mais nascer escrava. Após isto, seria possível realizar mudanças para 

que a lei fosse mais adequada.  

Os discursos dos senadores são muito poéticos e eloquentes do ponto de vista do que 

poderíamos considerar hoje como direitos humanos. O mais bonito talvez seja o de Salles 

Torres Homem, pois alega que a revolução moral que colocou fim ao tráfico é a mesma que 

findaria a escravidão e que sobretudo existia um sentimento comum a todos contra a mesma. 

Criticando o Conselheiro, afirma que eram inúmeras vidas reduzidas à maquinas que estavam 

em questão, e não somente o que o governo desejava ou não.  

Dessa forma, Zacarias de Góes se inscreve na história como alguém que colocou 

interesses pessoas à frente dos interesses da nação, embora seja possível compreender sua 

atitude. Até aqui, o Conselheiro se mostrou, de fato, a historiografia acima mencionada o 

retrata; exceto por um fator: o de que ele estava atuando diretamente nas decisões que se 

                                                 
20Sobre esta questão conferir: FERRAZ, Sérgio Eduardo. O Império revisitado. Instabilidade ministerial, Câmara 

dos Deputados e Poder Moderador (1840-1889). Tese de Doutorado em Ciência Política, São Paulo: FFLCH/USP, 

2012. 
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apresentavam ao Senado, exercendo sua influência através de suas falas. E sobretudo, sendo 

um tormento constante para a oposição na figura do partido Conservador.
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SOBRE A VIOLÊNCIA NA GRANDE GUERRA: UMA ANÁLISE DO 

VOCABULÁRIO DE SIGMUND FREUD E BERTRAND RUSSELL 

 

Patrícia de Oliveira Bastos* 
 

 

Ora, todas as investigações que 

considerem apenas a consciência do 

homem, sua “razão” ou “ideias”, 

ignorando ao mesmo tempo a estrutura das 

pulsões, a direção e a forma de emoções e 

impulsos humanos, só podem ter, por 

princípio, um valor bastante limitado. Uma 

parte enorme do que é indispensável para 

compreender o homem escapa desse 

enfoque.1 

 

Escolho iniciar o presente trabalho tendo como epígrafe estas palavras de Norbert Elias, 

não (apenas) porque o autor mobiliza os dois conceitos centrais para a discussão que pretendo 

realizar – a saber, pulsão e impulso –, mas pela própria ideia contida nessas sentenças: o exame 

exclusivo da consciência do homem é insuficiente para compreendê-lo. Os dois autores sobre 

os quais me debruço, Sigmund Freud e Bertrand Russell, esforçaram-se para trazer à tona essa 

mesma ideia já no início do século XX, e dedicaram-se, longamente ou não, a desvendar um 

pouco dessa dimensão inconsciente do homem.  

Curiosamente ou não, ambos trouxeram contribuições importantes para o assunto à época 

da eclosão da Primeira Grande Guerra (1914-1918), apesar de o mesmo ser alvo de discussões 

e investigações desde antes da irrupção do conflito2. Entretanto, considero que o elemento 

“violência”, certamente exacerbado pelo conflito, tenha funcionado como uma espécie de 

catalisador para suas reflexões. Dessa forma, não se trata de apagar ou ignorar aqueles que 

                                                 
* Graduada em História pela PUC – Rio de Janeiro 
1 ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. vol.2, p. 236. 
2 “[...] a crença na objetividade se esfacela de forma que a fenomenologia e o solipsismo começam a dominar não 

só a filosofia, mas a literatura, a política, a psicologia e, por último, até mesmo a física. Finalmente veremos, assim 

espero, como olhar para si mesmo não só causa a sensação de consciência, mas corta as raízes da lógica formal e 

acaba por tornar impossível o conhecimento das coisas mais simples que o século XIX dava como certas. Cada 

uma dessas – a estatística, a perspectiva múltipla, a subjetividade e a auto-referência – sozinhas e em conjunto 

podem ser vistas como repassadas do colapso da continuidade ontológica. Separadamente, elas conduzem ao 

universo mental não-lógico, não-objetivo e essencialmente sem causa no qual (à exceção de alguns historiadores) 

todos nós vivemos hoje”. In: EVERDELL, W. Os primeiros modernos: as origens do pensamento do século XX. 

Tradução de Cynthia Cortes e Paulo Soares. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 23-24. 
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vieram antes destes intelectuais marcantes, mas de realizar um recorte (interessado, admito) que 

permita o mínimo de profundidade para lidar com o tema.  

Em primeiro lugar, gostaria de analisar o ensaio Considerações atuais sobre a guerra e a 

morte3, redigido e publicado por Sigmund Freud em 1915. Nele, o médico e psicanalista expõe 

um duplo movimento desencadeado pela Grande Guerra: a desilusão causada pela guerra e a 

mudança de atitude perante a morte. Aqui, terei como foco a primeira parte do texto, que trata 

justamente sobre a desilusão suscitada pelo conflito. 

No que se refere a esta, Freud afirma que o confronto no qual os europeus não queriam 

acreditar não só se revelou tão cruel, amargurado e impiedoso quanto aqueles que o precederam, 

mas, mesmo tempo, transgrediu os limites do Direito Internacional: não reconheceu as 

prerrogativas dos feridos e dos médicos, ou a distinção entre a parte pacífica e a parte lutadora 

da população; destruindo, assim, os laços comunitários entre os povos que combatiam uns aos 

outros4. Entretanto, o autor não se furta de fazer observações críticas em relação a essa decepção 

– a rigor, ela consistiria na destruição de uma ilusão, a ilusão da própria civilização. 

De acordo com ele: 

A investigação psicológica [...] mostra antes que a mais profunda 

essência do homem consiste em impulsos instintivos de natureza 

elementar, iguais em todos e tendentes à satisfação de certas 

necessidades primordiais. Estes impulsos instintivos não são em si nem 

bons nem maus. Classificamo-los, e classificamos as suas 

manifestações segundo a sua relação com as necessidades e as 

exigências da comunidade humana. 5 

Considero a nomenclatura “impulsos instintivos” (Triebregungen)6 como parte do 

caminho percorrido por Freud na tentativa de definição epistemológica de sua teoria das 

pulsões, iniciada de forma mais sistemática em As pulsões e seus destinos, espécie de “prólogo” 

para sua Metapsicologia, como considerado por Gilson Iannini7. Por isso, escolho adotar o 

                                                 
3 FREUD, Sigmund. Escritos sobre a guerra e a morte. Trad. Artur Mourão. Covilhã: Universidade da Beira 

Interior, 2009. Disponível em: http://www.lusosofia.net/textos/freud_sigmund_da_guerra_e_da_morte.pdf.  
4 FREUD, Sigmund. Escritos sobre a guerra e a morte. Covilhã, 2009, p. 8.  
5Ibid., p. 10. 
6 FREUD, Sigmund.  Zeitgemäβesüber Krieg und Tod.Viena, 1924.  
7 FREUD, Sigmund.As pulsões e seus destinos. Belo Horizonte, 2015, p. 99. 

 

http://www.lusosofia.net/textos/freud_sigmund_da_guerra_e_da_morte.pdf


 

 

 

ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

937 

 

termo pulsão para discutir as passagens do texto freudiano, ciente das discussões e divisões que 

o termo provoca. 8 

Assim, o que se pode depreender do trecho acima é que as pulsões, além de consistirem 

na mais profunda essência do homem, não são nem boas nem más, mas classificadas como tais 

segundo as exigências da comunidade humana – e que exigências seriam essas? Norbert Elias 

fornece-nos valiosos exemplos a esse respeito nos dois volumes de O Processo Civilizador, 

onde analisa a civilização como transformação do comportamento humano: mudanças de 

atitude à mesa; em relação às funções corporais; nas relações entre os sexos; na agressividade9. 

Além disso, o autor considera que as alterações na constituição da sociedade implicam 

mudanças também na constituição psíquica do homem10. Aqui, Elias e Freud convergem 

diretamente, discorrendo sobre os dois fatores que modelam o comportamento humano em 

direção à transformação das pulsões “más”: a coerção externa e a autocoação. Segundo Freud: 

O fator interior consiste no influxo exercido sobre as pulsões más – 

dizemos, egoístas – pelo erotismo, pela necessidade humana de amor 

na sua acepção mais ampla. As pulsões egoístas transformam-se, graças 

à união das componentes eróticas, em pulsões sociais. Aprende-se a 

apreciar o ser-se amado como uma vantagem, pela qual se pode 

renunciar a outras. O fator exterior é a coerção da educação, que 

representa as exigências da civilização circundante, e é em seguida 

continuada pela ação direta do meio cultural. A civilidade foi adquirida 

mediante a renúncia à satisfação pulsional e exige de todo o novo 

indivíduo a repetição de semelhante renúncia. Durante a vida individual 

tem lugar uma constante transformação da coação externa em coação 

interior. As influências culturais levam a que as aspirações egoístas se 

transformem sempre mais, graças às alianças eróticas, em tendências 

altruístas sociais. Pode, por fim, admitir-se que toda a coerção interna 

que se faz sentir na evolução do homem foi originariamente, isto é, na 

história da humanidade, apenas coerção externa11. 

 

Apesar de longa, a citação acima é fundamental para compreender que a coerção externa 

não apenas procura transformar a vida pulsional no sentido do “bem”, como também é 

internalizada pelo próprio indivíduo, que passa a renunciar a determinados tipos de 

comportamento (agressivos, por exemplo) e a adotar certos outros (como a cortesia) porque 

                                                 
8 Ver o livro As palavras de Freud (Companhia das Letras, 2010) de Paulo César de Souza; e o ensaio de Pedro 

Heliodoro Tavares, “Sobre a tradução do vocábulo Trieb”, contido na edição bilíngue de As pulsões e seus 

destinos (Autêntica, 2015). 
9 ELIAS, Norbert. O processo civilizador, volume 1: Uma História dos Costumes. 2.ed. Rio de Janeiro, 2011. 
10Idem.  
11 Freud, op. cit., 2009, p. 12. Grifos meus.  
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“algo lhe diz” que esse é modo correto de se agir. Contudo, mais à frente, Freud alerta que a 

sociedade civilizada, que tanto exige do homem, não se preocupa com o seu fundamento 

pulsional, e, animada pelo êxito em “ganhar” um grande número de pessoas para a obediência 

à civilização, elevou em grau máximo as exigências morais, obrigando-as a viverem, 

psicologicamente falando, muito acima dos seus meios. Daí advém a explicação para que a 

decepção com a conduta incivilizada durante a guerra seja injustificada: “Na realidade, tais 

homens não caíram tão baixo como temíamos, porque também não tinham subido tão alto, 

como a seu respeito julgávamos”12. O estado psíquico anterior, que nunca é verdadeiramente 

ultrapassado, foi novamente trazido à tona pela guerra, que despiu as camadas de cultura 

acrescidas ao longo da história, e fez de novo aparecer o “homem primitivo”, governado em 

primeiro lugar por suas pulsões.  

Gostaria, então, de fazer algumas considerações sintéticas a respeito da teoria freudiana 

das pulsões; recorrendo, quando necessário, ao já mencionado As pulsões e seus destinos, 

publicado no mesmo ano de Considerações atuais.  

Para Freud, o conceito de pulsão é fundamental na psicologia, e se caracteriza, 

essencialmente, como “um conceito fronteiriço entre o anímico e o somático, como 

representante psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo que alcançam a alma”13. 

Apesar de suas metas se manifestarem na vida anímica, suas fontes são desconhecidas para a 

psicologia, uma vez que já não pertencem ao seu universo de investigação. Inicialmente, o autor 

diferencia as pulsões primordiais em dois grupos: as pulsões do Eu (ou de autopreservação) e 

as pulsões sexuais, embora depois substitua esse dualismo de pulsão de vida/pulsão de morte14. 

Por fim, as pulsões são latentes, não podendo ser erradicadas ou extirpadas, e possuem diversos 

destinos, não estando restritas a um único “caminho” para virem à tona – e é justamente isso 

que faz com que, em si, elas não sejam nem boas, nem más; uma vez que seus “resultados” 

podem ser os mais diversos possíveis, não há qualquer garantia de equivalência entre pulsão de 

morte e algo ruim, por exemplo (de fato, a pulsão de morte pode produzir incríveis obras de 

arte).  

                                                 
12Ibid., p. 15. 
13 FREUD.As pulsões e seus destinos, 2015, p. 25. 
14Ibid., p. 103. 
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Curiosamente (ou não), Bertrand Russell também se dedicou, mesmo que de maneira 

muito mais breve do que Freud, a entender como o homem não é governado, sequer constituído, 

somente pela razão, mas também por forças internas derivadas de uma estrutura mental não 

apreensível pela consciência – no caso do filósofo britânico, o conceito de impulso é o que nos 

cabe observar.  

As ideias de Russell a respeito do assunto começaram a tomar forma em uma série de 

palestras sobre Princípios da Reconstrução Social [Principlesof Social Reconstruction], 

proferidas em Londres no ano de 1916, e publicadas como um livro no final do mesmo ano. 

Nos Estados Unidos, o livro foi publicado pela primeira vez no ano seguinte, com o título 

WhyMenFight (“Por que os homens fazem a guerra”). Segundo o próprio autor, o que ele se 

propôs a fazer foi todo um reexame dos fundamentos teóricos da política, analisando as raízes 

do comportamento social, intelectual e emocional, num esforço de modificar o racionalismo da 

tradição liberal em favor de uma teoria psicológica do impulso. Segundo Russell: 

Meu intuito é propor uma filosofia da política baseada na crença de que 

o impulso tem mais efeito do que o propósito consciente na modelagem 

da vida dos homens. Os impulsos, em sua maioria, podem ser divididos 

em dois grupos, os possessivos e os criativos, conforme tenham o 

objetivo de adquirir ou de manter algo que não pode ser compartilhado, 

ou de trazer para o mundo alguma coisa de valor, como conhecimento, 

arte ou boa vontade, nos quais não há propriedade privada. Considero 

melhor a vida que se constrói principalmente sobre impulsos criativos 

e pior a inspirada sobretudo no amor pela posse. As instituições 

políticas têm uma influência muito grande sobre as disposições dos 

homens e das mulheres e deveriam promover a criatividade em 

detrimento da possessividade. O Estado, a guerra e a propriedade são 

as principais corporificações políticas dos impulsos possessivos; a 

educação, o casamento e a religião devem corporificar os impulsos 

criativos, embora o façam de forma extremamente inadequada nos dias 

de hoje. A libertação da criatividade deve ser o princípio da reforma, 

tanto na política quanto na economia. É essa convicção que me levou a 

escrever estas conferências15. 

Os diversos pontos contidos neste trecho, extraído do prefácio de Russell ao livro, são 

por ele desenvolvidos ao longo de oito capítulos – em cada um deles, o autor trata de uma das 

temáticas acima expostas, e o último é dedicado à reforma ansiada por Russell (“O que podemos 

fazer”). Apesar de a ideia de impulso estar presente em todas essas discussões, me dedico a 

mobilizar os argumentos do autor especialmente para demonstrar meu ponto sobre o 

                                                 
15 RUSSELL.Por que os homens vão à guerra, 2014, p. 1. Grifos meus.  
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vocabulário comum. Nesse sentido, debrucei-me mais sobre os três primeiros capítulos, “O 

princípio do crescimento”, “O Estado” e “A guerra como instituição”.  

Primeiramente, Russell aponta que o ensinamento mais importante que a guerra lhe 

trouxe foi “certa visão sobre os motivos da ação humana, o que são e o que podemos, 

legitimamente, ter esperança de que venham a ser” – isso será central para a argumentação aqui 

desenvolvida. Em segundo lugar, indica que há duas maneiras de se ver a guerra: a guerra se 

deveria à perversidade dos alemães, visão mais comum na Inglaterra, segundo o próprio autor; 

ou, segundo a maioria dos pacifistas, a guerra se deveria a emaranhados diplomáticos e às 

ambições de governo. Para o filósofo britânico, nenhuma visão parece adequada: “Penso que 

ambas as visões fracassam em perceber que a guerra nasce, em grande medida, da própria 

natureza humana”. Essa natureza, segundo Russell, seria governada antes pelos impulsos do 

que por propósitos conscientes, e seria insuficiente que o pensamento tentasse dominar as 

paixões ou a razão compusesse uma vida boa: “Não se pode prevenir as guerras só com a razão, 

mas sim com uma vida positiva de paixões e impulsos contrários àqueles que levam à guerra. 

É a vida do impulso que precisa se transformar, não apenas a vida do pensamento consciente”.  

O autor prossegue nessa reflexão sobre a natureza humana:  

Toda atividade humana jorra de duas fontes: impulso e desejo. O papel 

representado pelo desejo sempre foi bastante reconhecido. [...] Mas o 

desejo governa apenas uma parte da atividade humana – e não se trata 

nem sequer da parte mais importante, mas tão somente da mais 

consciente, explícita e civilizada16. 

Dessa forma, pode-se perceber que Russell, assim como Freud, coloca os impulsos como 

partes fundamentais da natureza humana; divide-os em dois grupos primordiais (possessivos e 

criativos); reconhece que só conhecemos os impulsos através de suas “corporificações”; e, ao 

contrapor desejo e impulso e atribuir ao desejo o governo da parte mais consciente e civilizada 

do homem, o autor também estabelece uma relação entre civilidade e consciência, e confere ao 

impulso o lugar da inconsciência.  

Apesar de o raciocínio lembrar muito aquele desenvolvido por S. Freud, Russell logo se 

afasta das teorias do psicanalista ao indicar o impulso que os lobos sentiriam por uivar – se para 

aquele, os conceitos de impulso e instinto não se confundem, para este, eles estão estreitamente 

ligados: “Os atos instintivos normalmente chegam a resultados agradáveis ao homem comum, 

                                                 
16Ibid., p. 6. Grifos meus. 
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mas não são executados a partir do desejo por esses resultados. São executados, sim, a partir do 

impulso direto, e o impulso quase sempre é intenso, mesmo nos casos em que não se chega ao 

resultado desejado”.  

Por outro lado, ao falar sobre a repressão de um impulso, Russell afirma que uma vida 

governada por propósitos e desejos, que procura submeter o impulso ao controle total da 

vontade, é “fatigante”. Segundo ele, quando uma nação inteira vive dessa forma, as 

consequências em longo prazo seriam a produção de novos impulsos, piores em seus efeitos do 

que aqueles que já foram reprimidos – a disciplina excessiva, portanto, resultaria em impulsos 

de crueldade e destruição, o que certamente nos recorda daquilo que Freud pondera a respeito 

das imposições da civilização obrigarem exigências morais muito acima dos meios possíveis 

para o homem. 

Assim, apesar de trilharem percursos muito semelhantes, os dois autores possuem 

diferenças significativas em seus trabalhos, a começar pela rigorosa sistematização almejada 

por Freud, formado numa tradição que primava pela exatidão, em contraponto com a escrita 

supostamente despreocupada de Russell, que sequer considerava este seu trabalho como uma 

obra de filosofia17. Além disso, é inegável que, na sua economia dos impulsos, Russell 

estabelece valores positivos e negativos aos mesmos, inclusive orientando o que deveria ser 

modificado na sociedade e nas instituições para que o resultado final fosse “lucrativo”. Freud, 

por sua vez, passou anos elaborando e reelaborando sua teoria das pulsões, parecendo 

preocupar-se mais em poder conhecer os “meandros” implicados nessa fronteira do que em 

elaborar uma cartilha ética que procurasse fortalecer as pulsões “corretas” nos indivíduos – para 

ele, a “saída” parece ser antes a sociedade civilizada dar-se conta do mal-estar que 

necessariamente provoca e, a partir desse ponto, demandar do homem apenas aquilo que não 

force sua natureza para além do que é possível suportar.

                                                 

17Sobre essa discussão, ver PIDGEN, Charles R. “Bertrand Russell: Moral Philosopher or Unphilosophical 

Moralist?”. In: GRIFFIN, Nicholas (ed.). The Cambridge Companion to Bertrand Russell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2003. 
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ENTRE O PAETÊ E A NAVALHA – REPRESSÃO E REVOLUÇÃO 

SEXUAL DE TRAVESTIS NO BRASIL (1960-1980) 

 

Patrick Monteiro do Nascimento Silva* 

 

Este trabalho tem por objetivo discutir as representações e memórias de travestis no Brasil 

entre os anos 60 e 80, tendo em vista que este período era um momento de efervescência da 

contracultura no país, ao mesmo tempo que repressão da ditadura militar. Tomarei como fontes 

algumas edições do jornal da imprensa alternativa, Lampião da Esquina, inclusive algumas 

entrevistas de travestis na época, e entrevistas atuais de diferentes veículos com travestis que 

viveram este período e o recordam. Discutirei brevemente a seguir o contexto em que estes 

sujeitos ficam em evidência com mais força, em seguida as representações e memórias em si.  

 

REPRESSÃO E REVOLUÇÃO SEXUAL 

Segundo Tiago Ferreira1 (2013), é importante a compreensão da história de uma 

revolução educacional sexual, com base em Foucault(2006 apud Ferreira, 2013) para tratar 

sobre a revolução sexual da contracultura. A forma como a sociedade lidou com o tema da 

sexualidade variou ao longo do tempo, até a Reforma e Contrarreforma, os atos eram passíveis 

de serem considerados pecados, como o adultério, por exemplo. Após estes acontecimentos e 

com o Concílio de Trento, também os pensamentos passam a ser vistos como alvo do controle. 

A maior expressão disso para Foucault seriam as confissões, que a partir de então passam a ser 

descritas com grandes detalhes, ao passo que fora do confessionário era recomendado que não 

se falasse sobre sexo. Outra característica importante desta mudança, foi a preocupação com a 

sexualidade infantil. A criança era vista como inocente e poderia facilmente ser influenciada 

negativamente por adultos a cometer atos desviantes, como a masturbação. A preocupação era 

grande, também, pois a criança era vista como um espelho de sua família, de modo que um 

                                                 
*Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFF. 
1FERREIRA, Tiago da Silva. Revista Realidade: gênero e sexualidade na imprensa brasileira (1966-1968). 

Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013lam 
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comportamento inadequado de uma criança seria representativo de desvios morais dos adultos 

da família.  

Todo este controle sobre a sexualidade é exercido não apenas pela Igreja e pela própria 

família, mas também é exercido, no final dos anos 60, nas escolas através da educação sexual, 

que funcionava como forma de normatização da sociedade. Conforme coloca Ferreira, muitas 

vezes a educação sexual de adolescentes neste período partia da noção de que eles corriam 

perigo de serem corrompidos por grupos como os beatniks, hooligans, rockers e outros, que 

existiam com força nos anos 60 e 70. Deste modo, “a educação sexual serve para impedir que 

os jovens se organizem em grupos de contracultura”2. A democratização consumista e a 

escolarização prolongada teriam sido as bases para uma configuração que foi entendida como 

uma “cultura juvenil”, como coloca Passerini3 (1996). Para ela a coesão tão grande entre os 

jovens e sua diferenciação enquanto jovens em relação às pessoas de outras faixas etárias 

marcava uma verdadeira separação entre jovens e adultos. Como Bourdieu4 (1983) argumenta, 

essas separações são realizadas por meio de disputas, e isso fica nítido neste momento. Passerini 

conta que os adultos reagiam a essa separação atribuindo culpa à escola e sua suposta 

permissividade. O culto às cheerleaders era visto como obsceno, os cantores de rock n’ roll 

deprimentes e o sexo era um grande problema, especialmente em termos de homoerotismo e 

homossexualidade. A homossexualidade, naquele momento chamada de “homossexualismo”, 

passa a ser entendida como uma doença e constou no Código Internacional de Doenças da 

Organização Mundial de Saúde dos anos 70 aos anos 90. E, conforme afirmam Bento e Pelúcio5 

(2012), desde 1960 havia a intensão de que houvesse um diagnóstico separado para transexuais, 

então em 1980 é criado um código específico, que é vigente até hoje em 2017. 

Toda a repressão, no entanto, teve como resposta uma “revolução sexual”, como 

argumenta Ferreira. Os precursores intelectuais desta revolução teriam sido Freud e Reich, o 

primeiro por pensar a sexualidade de forma desconectada dos genitais, e o segundo por pensar 

como a repressão sexual era um instrumento de dominação. Em um segundo momento, também 

Hebert Marcuse teria sido um importante expoente. Alguns grupos podem ser citados como 

                                                 
2Ibid. p. 92 
3PASSERINI, Luisa. A juventude: metáfora da mudança social. Levi, Giovanni & Schmitt, Jean-Claude. História 

dos Jovens (2) A época contemporânea. São Paulo, 1996 
4BOURDIEU, Pierre. A juventude é apenas uma palavra. Questões de sociologia. Rio de Janeiro, 1983 
5BENTO, Berenice; PELÚCIO, Larissa. Despatologização do gênero: a politização das identidades abjetas. Rev. 

Estud. Fem., Florianópolis, v. 20, n. 2, p. 559-568, 2012 
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expressões da revolução sexual contracultural, como os hippies, com o amor livre, as orgias e 

outras práticas. Também alguns acontecimentos demonstram uma resistência à repressão, como 

foi a resposta em Stonewall de pessoas LGBT à repressão policial. No Brasil, por outro lado, é 

perceptível esta revolução através do chamado “desbunde”, que se contrastava, por sua vez com 

o contexto de ditadura militar.  

Neste contexto de repressão e revolução sexual, as travestis do Brasil também eram 

sujeitos e agentes dos contraditórios.  Aparecem representadas ao mesmo tempo como símbolos 

do teatro e da prostituição, como possuidoras de uma vida glamour e ao mesmo tempo que de 

violência, aquelas que portam glitter e navalha. A presença das travestis no teatro naquela época 

era muito forte nos espetáculos de “transformistas”, teatro de revista, e posteriormente teatro 

do rebolado. Transformistas eram aquelas pessoas que se aproximariam o que chamamos 

atualmente de “drag queens”, e engloba ao mesmo tempo os homens gays que usavam roupas 

e acessórios ditos femininos e maquiagem para os espetáculos, e as travestis que faziam teatro. 

Ao mesmo tempo, também era forte a presença das travestis nas ruas trabalhando como 

prostitutas, onde estavam sujeitas às violências policiais e eram percebidas como vetores da 

AIDS. Discutirei mais à frente no trabalho estas duas realidades paradoxais, mais 

imediatamente tratarei sobre como a repressão sexual se dava através da condenação por crimes 

sexuais.  

 

CRIMES SEXUAIS 

Como coloca Jacqueline Cabral6 (2015), as pessoas consideradas desviantes em termos 

de sexo e gênero são comumente discriminadas a partir de três categorias principais: pecado, 

doença e crime. As duas primeiras já foram abordadas acima, neste momento pensarei a última. 

Existe, ainda hoje em 2017, uma noção do senso comum que liga a travestilidade à 

criminalidade. Guilherme Ferreira7 (2014), que estudou travestis no cárcere, acredita que esta 

associação se dá possivelmente por conta da prostituição. O autor traz o depoimento de uma 

                                                 
6CABRAL, Jaqueline Ribeiro. Imorais e subversivos: censura a LGBTs durante a ditadura militar no Brasil. 

Revista Periódicus, n. 4, v. 1 nov 2015.-abr. 2016 p. 127-150. 
7FERREIRA, Tiago da Silva. Revista Realidade: gênero e sexualidade na imprensa brasileira (1966-1968). 

Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013 
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travesti que argumenta que o estereótipo de travesti ladra é falso e uma enganação, mentiras 

contadas por clientes que desistem de pagar por um programa.  

Assim, repressão sexual às travestis e a violência contra elas não pode ser colocada como 

específica da ditadura, como Fábio Lopes8 (2016) argumenta, ela não surge com o regime e não 

extingue com a redemocratização.No entanto,segundo Quinalha (2014 apud Lopes, 2016), a 

repressão política que incidiu na sociedade brasileira durante o período da ditadura militar, teve 

como alvos principais as pessoas LGBT. Essa repressão sexual e de gênero se dava nos pontos 

de prostituição das travestis, com o enquadramento no crime de vadiagem, perturbação da 

ordem pública e ainda no campo das artes havia a censura. Por outro lado, também, no Código 

Penal Militar é colocado como crime ser homossexual, punível com prisão, o que demonstra 

explicitamente a repressão existente dentro das instituições militares.  

 

REPRESENTAÇÕES TRAVESTI 

Em entrevista recente (01/2017)9, Rogéria, travesti famosa por seus espetáculos durante 

a ditadura, afirmou que não sofreu com qualquer coisa durante a ditadura e que o Brasil dos 

anos 1960 era o melhor lugar do mundo para se viver sendo uma travesti. Esta afirmação, no 

entanto, contrasta com a lembrança de outras travestis, como Anyky, que trabalhou como 

prostituta, recorda, em outra entrevista10, perseguições dos militares, prisões e mortes de amigas 

travestis no mesmo período. Como argumenta Pollak11 (1992) ao tratar sobre memória e 

identidade social, algumas falas sugerem fatos de memória, mais do que fatos históricos. Ele 

coloca que a memória é seletiva, sofre flutuações, e elementos como as preocupações que a 

pessoa têm no momento de sua fala, ou ainda a sua própria posição no meio social ou localidade 

física no momento que recorda são influenciadores. No caso de Rogéria e Anyky, há uma óbvia 

distinção das profissões que ocupavam, assim como os círculos sociais que frequentavam, 

portanto, suas memórias sobre os acontecimentos da época são distintos. No entanto, não há 

                                                 
8LOPES, Fábio Henrique. Travestilidades e ditadura civil-militar brasileira: Apontamentos de uma pesquisa. 

Revista Esboços, Florianópolis, v. 23, n. 35, p. 145-167, set. 2016 
9 MORAES, Camila.A travesti brasileira que encarou a ditadura não quer saber de militar.El País.Rio de Janeiro. 

03/01/2017. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/03/cultura/1483460379_082451.html. 

Acessado em 08/07/2017 
10APPLE, Caroline. Conheça Anyky, a travesti que enfrentou a ditadura e sobreviveu a 50 anos de prostituição. 

R7. 10/07/2016. Disponível em: http://noticias.r7.com/cidades/conheca-anyky-a-travesti-que-enfrentou-a-

ditadura-e-sobreviveu-a-50-anos-de-prostituicao-16082016. Acessado em 08/07/2017 
11POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos históricos, v. 5, n. 10, p. 200-212, 1992. 
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motivos para desacreditar que ambas as memórias representem a história da época, pelo 

contrário, as declarações opostas demonstram justamente os paradoxos vividos em termos de 

gênero e sexualidade no Brasil dos anos 60 e 70. 

 

O PAETÊ 

Existiram no Brasil uma série de espaços de socialização e resistência de “invertidos”, 

“entendidos”, ou “LGBT” como chamamos atualmente. Alguns destes espaços são estudados 

por Rita de Cássia Rodrigues12 (2016), dentre eles o Casanova. O local ficava no Rio de Janeiro 

na Lapa, foi inaugurado em 1937, primeiramente chamado de Bar Viena-Budapeste e 

posteriormente tornou-se o cabaré Casanova. O espaço é lembrado como local de espetáculos 

de transformistas, sendo eles de canto, teatro musical e de revista. Foi neste espaço que o grupo 

Dzi Croquettes se apresentou pela primeira vez. O Dzi Croquettes, como coloca a autora, foi 

um grupo de teatro que “criticava os signos e papéis estabelecidos aos gêneros, no auge 

repressivo da ditadura civil-militar”13. Outros espaços no Rio de Janeiro foram importantes 

enquanto locais de espetáculos transformistas, como por exemplo o Teatro Rival, que abrigou 

muitos eventos de teatro de revista e famosos musicais como o Les Girls, no qual Rogéria 

estreou em 1964.Ainda segundo Rodrigues, muitas travestis conseguiram empregabilidade, 

assim como pertença e reconhecimento através dos espetáculos – em especial no Casanova. 

Existia neste período uma carteira de atuação que reconhecia a profissão de transformista, que 

designava os homens homossexuais e travestis que trabalhavam com teatro.  

Em uma reportagem de capa do Lampião da Esquina14 de 1978 assinada pela personagem 

Rafaela Mambaba, é falado sobre a vida das travestis do teatro e elas também são representadas 

através de fotografias. O texto trata primeiramente sobre o aspecto da sexualidade e afirma que 

travestis existem desde a Roma Antiga, pois Nero se intitulava “mulher de todos os homens”. 

Em seguida, fala sobre a vida de Rogéria, que teria recebido de presente diamantes, ofertas de 

apartamentos, champanhe e caviar. Justifica-se então a encomendas das fotografias a Maurício 

Domingues por estas histórias. O fecho do texto reforça novamente a noção de glamour que 

                                                 
12RODRIGUES, Rita de Cássia Colaço. Artes de Acontecer: viados e travestis na Cidade do Rio de Janeiro, do 

Século XIX a 1980. Revista Esboços, Florianópolis, v. 23, n. 35, p. 90-116, set. 2016 
13Ibid. p. 100 
14Travestis! (Quem atira a primeira pedra?). Lampião da Esquina, edição nº 04. Rio de Janeiro. 

25/08/1978.Disponível em:http://www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/. 
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existiria em ser travesti ao colocar “beijos, plumas e algum paetê”. As fotos que seguem 

mostram as travestis se vestindo, se apresentando, com roupas brilhantes e sempre sorridentes.  

Na reportagem seguinte15, de Regina Rito, é apresentada uma entrevista com um 

transformista chamado Jorge, de nome Geórgia para os espetáculos. Durante a entrevista, o ator 

questiona algumas ideias que se tinham do teatro de revista, ele afirma que alguns anos antes a 

revista era tomada de glamour, mas não tinha conteúdo, mas à época da entrevista ela já estava 

mais modernizada e preocupada em retratar a realidade. Também coloca que os salários eram 

cada vez mais baixos e que era preciso fazer shows em 5 ou 6 boates por noite para conseguir 

se manter. Ainda, os problemas com a polícia não estariam extintos com a carteira de ator – já 

citada anteriormente –, segundo ele os policiais rasgavam a carteira na frente de quem 

mostrasse. O valor que a carteira teria era para conseguir trabalhar e servia como distinção, por 

um lado dos homens heterossexuais que se vestiam de mulher como forma de piada, e por outro 

das travestis que se prostituíam.  

 

A NAVALHA 

Segundo Anyky16, as travestis eram perseguidas e sofriam com a violência policial, assim 

como múltiplas prisões. Ela ainda explica que muitas vezes para evitar que os policiais 

chegassem perto, as travestis se cortavam com uma navalha. Na década de 70 o surto do vírus 

HIV ocorria, e as travestis eram vistas como vetores da doença, assim, seu sangue servia como 

uma defesa. Em uma das últimas edições do Lampião da Esquina17 o tema das travestis retorna 

à capa, desta vez as reportagens apresentam um foco em questões diferentes. O texto inicial 

desta Edição do Lampião, escrito por Francisco Bittencourt18 introduz quem seriam as travestis 

e tenta as elogiar ao chama-las de maravilhas, bichas biônicas. No entanto, como critica 

                                                 
15 RITO, Regina. “Mimosas”, sim; mas é bom não confundir. Lampião da Esquina, edição nº 04, Rio de Janeiro. 

25/08/1978. Disponível em: http://www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/. 

 
16APPLE, Caroline. Conheça Anyky, a travesti que enfrentou a ditadura e sobreviveu a 50 anos de prostituição. 

R7. 10/07/2016. Disponível em: http://noticias.r7.com/cidades/conheca-anyky-a-travesti-que-enfrentou-a-

ditadura-e-sobreviveu-a-50-anos-de-prostituicao-16082016. Acessado em 08/07/2017 
17Lampião da Esquina, edição nº 32. Rio de Janeiro. 01/1981Disponível em: 

http://www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/. 
18  BITTENCOURT, Francisco. Brasil: campeão mundial de travestis. Lampião da Esquina, edição nº 32.Rio de 

Janeiro. 01/1981 Disponível em: http://www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/. 
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Wagner19 (2013), o foco no caráter experimental, processos de alteração e certa exotificação, o 

autor afasta estas travestis da sociedade como um todo. Em seguida algumas reportagens tratam 

sobre prostituição, violência, relação com a polícia, entre outros assuntos. A edição também 

traz uma longa entrevista com Rogéria, que expressa sua opinião sobre estes assuntos. 

No texto escrito por Aguinaldo Silva, são descritas algumas situações observadas pelo 

mesmo, associadas a entrevistas com travestis. Um dos relatos trata, com bastante intensidade, 

sobre a violência da Polícia Militar e os recursos utilizados por elas para tentar escapar:  

De repente, os três soldados da Polícia Militar correm ziguezagueando 

por entre a multidão. Dois deles entram num bar e pedem documento 

ao primeiro Incauto. O terceiro pára diante de um travesti e o segura 

polo pulso. Tenso silêncio na praça [...]. Centenas de pares de olhos se 

lixam no PM e no travesti, e a tensão geral, parece, é o que impulsiona 

este último com um safanão, o travesti arranca o pulso da mão do 

soldado; olha em torno, vê o automóvel a uma distância de dez metros 

e, de uma carreira só, joga-sede cabeça contra ele. A violência do 

choque fazo travesti cair de joelhos; e é de joelhos que ele continua a 

bater com a cabeça no carro, até que o sangue começa a lhe manchar 

os cabelos, a testa, o decote, a blusa. Procuro o PM:ele sumiu. 

Ninguém chega perto do travesti, até que ele se levanta e, 

cambaleando, entra num bar, todo ensanguentado.20 

Outras situações igualmente violentas são descritas pelo autor ao longo da reportagem, 

inclusas situações em que as travestis batem em um rapaz. Na entrevista com Rogéria21, ela 

comenta sobre as travestis que se prostituem e tenta se distanciar delas em vários momentos. 

Primeiro, quando o entrevistador Alceste a questiona sobre como começou a se portar como 

travesti ela responde “comecei, ainda garotinho, na Cinelândia, no tempo em que não havia 

tóxicos, nem gilete, nem navalhada. Éramos garotos de família, estudantes”. Mais à frente ela 

afirma que não se opõe à prostituição, mas que as “travestis marginais”, que portam navalhas, 

que roubam têm QI baixo e que escolhem se prostituir porque é uma forma fácil de ganhar 

dinheiro. Rogéria também fala que se sente envergonhada de ser associada a estas travestis. 

 

CIRURGIA GENITAL 

                                                 
19WAGNER, Gabriel Mayer. Garotos não usam batom: as travestis sob o olhar do jornal Lampião da Esquina. 

Trabalho de conclusão do curso (pós-graduação lato sensu em Mídia, Informação e Cultura) - CELACC/ECA-

USP, São Paulo, 2013. 
20SILVA, Agnaldo. Libélulas, Mariposas, Vampiras, Damas da Noite... Lampião da Esquina, edição nº 32, Rio de 

Janeiro. 01/1981. p. 3. Disponível em: http://www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/. 
21Lampião da Esquina, edição nº 32. Rio de Janeiro. 01/1981. Disponível em: 

http://www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/. 
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Atualmente não é feita diferenciação entre travestis e transexuais, entendem-se ambas 

como semelhantes independentemente da vontade ou não por realizar cirurgia genital. Na época 

era mais comum que se diferenciasse travestis de transexuais, as primeiras poderiam ser tanto 

aquelas ligadas ao teatro, como aquelas ligadas à prostituição, mas que supostamente não 

desejariam retirar o órgão genital. As transexuais, por outro lado seriam aquelas que se 

entendiam como mulheres e desejavam fazer uma série de modificações corporais, inclusive a 

genital. No entanto, estas fronteiras não parecem ser tão rígidas, já demonstrando que algumas 

pessoas que se colocavam como travestis realizavam cirurgia genital. Na edição nº 4 do 

Lampião, o ator transformista citado mais acima enfatiza em dado momento que ele é homem 

e não retiraria seu genital, mas que há outras atrizes que o fazem. Ainda, quando foi aprovado 

na Câmara dos Deputados o projeto de lei que pretendia tornar legal no Brasil a cirurgia genital 

para transexuais, em 1981, o Lampião da Esquina fez uma reportagem na qual abordava o 

assunto e pedia a opinião de travestis22. A reportagem de Carlos Moreira iniciava alarmista, ele 

dizia-se preocupado com os resultados fisiológicos, psicológicos, e demonstrava descrença 

quanto à operação. Após colocar suas opiniões prévias, afirma que não seria a pessoa mais 

adequada para falar sobre a cirurgia e cita as falas de várias travestis tanto aquelas que eram 

artistas como aquelas que eram prostitutas.  

As atrizes Veruska e Jane aprovaram a decisão, a primeira colocava que as pessoas já 

viajavam para a Europa para realizar a operação, fazia mais sentido que pudessem fazer no 

Brasil. A segunda afirma que é uma vitória para as pessoas que lutavam para ter direito à 

cirurgia, e que sempre é positivo quando as pessoas querem fazer algo para si e conseguem. 

Rogéria faz ressalvas, diz que só quem deve fazer a cirurgia é quem é “transexual de verdade”, 

que para ela seriam pessoas que por definição não sentem qualquer prazer sexual. Em um 

momento anterior, na entrevista à edição 32, Rogéria chega a zombar das travestis operadas e 

o entrevistador naquele momento, Antônio Carlos, afirma que aquelas que “querem ser mulher 

a qualquer custo” ficavam “possessas” com as declarações de Rogéria. A atriz Cláudia Celeste, 

por sua vez, recusa a distinção entre travestis e transexuais, ela afirma que são o mesmo: “Pra 

mim transexualistas somos nós, os travestis. Não podemos dizer que não somos transexuais”. 

A distinção feita por era é apenas entre os homens que se vestem de mulher por diversão, e as 

                                                 
22MOREIRA, Carlos. Quem lucra com esta operação? Lampião da Esquina, edição nº 35.Rio de Janeiro. 04/1981. 

Disponível em: http://www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/. 
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pessoas que levam a sério, o que talvez se aproxime de uma distinção entre quem é apenas ator 

transformista e quem além de transformista também é travesti ou transexual. As opiniões das 

travestis prostitutas também variava entre elas, Nair diz que deseja a cirurgia, mas lhe falta o 

dinheiro, Neuza afirma que jamais faria a cirurgia, e Luana coloca que enquanto tiver que 

trabalhar com a prostituição ela não teria como fazer a cirurgia, mesmo que quisesse, pois 

precisava do genital.  

As distinções entre travesti e transexual também são colocadas em cheque na matéria 

seguinte, que entrevista Claudie, apresentada pelo jornal como transexual, mas que fala de si 

mesma como travesti. Ela ainda afirma que não faz sentido diferenciar entre tipos de travestis, 

pois teriam diferenças e semelhanças entre si, como qualquer pessoa. Porém demonstra 

desconforto com pessoas que se colocam como travesti, mas que se apresentam assim apenas 

para fins de espetáculo. Para Claudie, estas pessoas não seriam travestis de verdade.  

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho, então, procurou demonstrar como as noções de repressão e revolução 

sexual, típicas da contracultura, se expressavam na prática entre as travestis, transformistas e 

transexuais durante as décadas de 1960 a 1980 no Brasil. As questões de gênero e sexualidade 

se apresentavam sempre em um grande conflito entre repressão e revolução. Da mesma forma 

que existia este contraste, havia também o contraste de realidades e representações destas 

pessoas, entre as artistas e as prostitutas, as operadas e não operadas, etc. Tratava-se de uma 

disputa por definições, mas também de um convívio de identidades contraditórias.
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CONSTRUINDO UM NOVO ESPAÇO URBANO NO ESTADO NOVO: A 

PARTICIPAÇÃO DAS EMPREITEIRAS CARIOCAS NAS OBRAS DA 

GESTÃO DE HENRIQUE DODSWORTH (1937-1945) 

 

Pedro Sousa da Silva* 

 

INTRODUÇÃO 

Em outubro de 1944, numa das praças mais valorizadas da área central do Rio de Janeiro, 

foi inaugurado um hotel em homenagem a Francisco Serrador, empresário com negócios na 

construção civil e dono da maior rede de cinemas do Rio de Janeiro entre as décadas de 1920 e 

1950. Com vista para o Pão de Açúcar, o prédio, de 23 andares, considerado um arranha-céu 

na época, logo se tornou um ponto frequentado por políticos e membros da alta sociedade1. Na 

fachada do edifício, ao lado de uma placa em homenagem ao empresário, encontrava-se outra 

placa com os dizeres “Ao dinâmico Prefeito do Distrito Federal Henrique Dodsworth entusiasta 

de todas as medidas de progressoda Cidade Maravilhosa. Homenagem e admiração da Empresa 

Serrador”. A expressão de deferência ao político que administrou a Prefeitura do Rio de Janeiro 

entre os anos de 1937 e 1945 não era exclusividade do grupo empresarial Serrador, sendo 

compartilhada por diversos membros do empresariado carioca, em especial por representantes 

do setor da construção civil como Eduardo Vasconcelos Pederneiras2. Tal apoio,tinha suas 

raízes no ambicioso programa de reforma urbana executado pelo prefeito: graças a ditadura do 

Estado Novo, a gestão de Henrique Dodsworth pôde acomodar interesses de diversas frações 

da classe dominante e instaurar seu projeto de grandesintervenções urbanísticas livre dos 

obstáculos de um Poder Legislativo ativo3.  

                                                 
* Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Contato: 

pedrosousadasilva13@gmail.com 
1 GERSON, Brasil. História das ruas do Rio de Janeiro. 6ª edição. Rio de Janeiro: Bem-te-ví. 2013. P. 279-281.  
2 LEAL, Maria da Glória de F. A construção do espaço urbano carioca no EstadoNovo: a indústria da construção 

civil.  Niterói, 1987. 205 f. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1987. P. 55-91.  
3 SARMENTO, Carlos Eduardo. (Des) construindo Frontin: Em busca de uma memória perdida. In: FRONTIN, 

Paulo: Discursos parlamentares. FREIRE, Américo (org.). Rio de Janeiro: ALERJ, 2003. P. 31-33.  
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A reforma urbana implementada pelo prefeito Henrique Dodsworth remodelou a estrutura 

viária da cidade, suas grandes marcas foram a duplicação do Túnel do Leme, no bairro de 

Copacabana, e a abertura de duas grandes artérias: as avenidas Presidente Vargas e Brasil. Além 

disso, a administração estado-novista retomou obras como a urbanização da Esplanada do 

Castelo, na área central, e abertura do Corte de Cantagalo, entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e 

Copacabana, paralisadas desde a década de 19204. Além de fomentar o mercado para as 

empreiteiras cariocas, a administração municipal também incentivou outros 

segmentosdaatividade construtora ao facilitar o processo de fiscalização dos empreendimentos 

imobiliários,instalando uma divisão responsável pela emissão de guias e permissões para obras 

em cada distrito da cidade5. Além disso, Dodsworth garantiu espaço cativo aos representantes 

das construtoras nos órgãos incumbidos de revisar a legislação responsável pela 

regulamentação do uso do solo6. 

A execução do plano de obras da gestão de Henrique Dodsworth tem um papel 

fundamental como fonte de demanda para as empreiteiras na cidade do Rio de Janeiro7. Nas 

próximas páginas analisaremos o conjunto de empresas contratadas para a para a realização 

intervenções urbanísticas naslicitações da Secretaria Geral de Viação e Obras entre os anos de 

1938 e 1945. Nossa análise não inclui os quatro grandes empreendimentos do Planos de 

Transformação e Extensão da Cidade8, pois tais intervenções contaram com organização e 

financiamento específicos e foram analisadas extensivamente em outro trabalho9. Tendo como 

                                                 
4 SOUZA, Rafael Lima Alves de. No coração da urbe: política, cultura e memória no Rio de Janeiro de Henrique 

Dodsworth (1937-1945). Rio de Janeiro, 2009, 97 f. Dissertação (mestrado em história). Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.  P. 42-66.  
5 RIO DE JANEIRO (Distrito Federal). Decreto Nº 6.040 de 18 de agosto de 1937. Cria na Secretaria Geral de 

Viação, Trabalho e Obras Públicas as diretorias de obras públicas e fiscalização de obras e instalações e extingue 

a Diretoria de Engenharia e dá outras providencias. Boletim da Prefeitura do Distrito Federal, Rio de Janeiro, 1937, 

p. 412-416. 
6 Fundo Prefeitura do Distrito Federal. Série Gabinete do Prefeito Henrique Dodsworth. Cx:219  
7 KLEIMAN, Mauro. Construtores do moderno Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPUR/UFRJ, 1994. P. 27  
8 A urbanização da Esplanada do Castelo, a duplicação do Túnel do Leme e abertura das avenidas Brasil e 

Presidente Vargas tiveram licitações comandadas diretamente pelo Prefeito através da Comissão Coordenadora da 

Execução dos Planos de Urbanização e Obras Complementares. A realização das obras foi viabilizada pelo crédito 

especial concedido pelo Decreto-lei n. 3.983 – de 30 de dezembro de 1941. Abre na Prefeitura do Distrito Federal 

o crédito especial de617.000:000$0 (seiscentos e dezessete mil contos de réis) para atender durante os exercícios 

de 1941 a 1943, inclusive, à despesa com os empreendimentos que menciona, ligados ao Plano de Realizações.  
9 SILVA, Pedro Sousa da. O Governo Dodsworth: administração e intervenção urbana no Estado Novo (1937-

1945). Niterói, 2017. 305 f. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. P.  215-240.  
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base o exame dos contratos publicados nos Boletins da Prefeitura do Distrito Federal, 

investigamos a implementação do programa municipal de obras públicas em cada ano, a 

distribuição espacial das intervenções e a divisão do faturamento total entre as empresas.  

 

AS OBRAS DA SECRETARIA GERAL DE VIAÇÃO E OBRAS 

Ao longo das primeiras décadas do século XX, o Rio de Janeiro perdeu o posto de 

principal núcleo industrial do país para São Paulo. A industrialização acelerada, graças ao 

impulso causado pelo “complexo cafeeiro”, garantiu a liderança nacional do parque industrial 

paulista10. Além disso, a competitividade da indústria carioca era afetada por maiores gastos 

com transportes e energia que a levou a ocupar uma segunda posição no cenário industrial ainda 

nos anos 192011. Contudo, a perda de participação no cenário nacional não significou a 

decadência ou que a cidade ficou à margem do processo de industrialização. Centro político e 

financeiro do país, o Rio de Janeiro tem uma participação expressiva na produção de ramos 

como a indústria da construção civil, bebidas, química e farmacêutica12. Ainda que declinante 

no início da década de 192013, a construção civil se tornou um dos ramos mais importantes da 

indústria carioca a partir da década de 1930 graças ao rápido crescimento populacional, que faz 

a cidade ganhar um milhão de habitantes no espaço de quinze anos, novidades técnicas, como 

a disseminação da construção de prédios com concreto armado, e as transformações no 

planejamento e venda de edifícios com o aparecimento da incorporação imobiliária14.  

O censo de 1940 já explicitava a importância nacional do Rio de Janeiro para o mercado 

da construção civil:  dos 53.000 trabalhadores recenseados no setor, 28.000 exerciam suas 

atividades no Distrito Federal15. Além disso, a cidade concentrava 58% do total de capital 

                                                 
10 CANO, Wilson. Raízes da concentração industrial em São Paulo. São Paulo: Difel, 1977. P. 121-195.  
11 LEVY, Maria Bárbara. A indústria do Rio de Janeiro através de suas sociedades anônimas. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ/Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, 1994. P. 195-213.  
12FREITAS FILHO, Almir Pita. A industrialização no Rio de Janeiro, 1930-1945: indústria e industriais no antigo 

Distrito Federal. Niterói, 1986. 397 f.Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia, Universidade Federal Fluminense, 1986. P 157-209.  
13 LOBO, Eulália Maria Lahmeyer. História do Rio de Janeiro do capital comercial ao industrial e financeiro. Rio 

de Janeiro: IBMEC, 1978. P. 519 
14 LEAL, Maria da Glória de Faria. A construção do espaço urbano carioca no Estado Novo. Op. Cit. P. 40-45; 

RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. Dos cortiços aos condomínios fechados: as formas de produção da mordia na 

cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: civilização Brasileira/ IPPUR, 1997.  
15FREITAS FILHO, Almir Pita. Op. Cit. P. 207 
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aplicado; 60% da força motriz e possuía 64% do valor da produção16. Em comparação com 

outros ramos da indústria local, a construção civil ocupava a segunda posição no consumo de 

matérias-primas e no valor da produção, em ambos atrás da indústria de produtos alimentares, 

a sexta colocação no quesito capital realizado e sétima em capital aplicado17. Ainda que a 

metodologia do censo não apresentasse indicadores discriminados para os diversos ramos do 

setor, como construção de edifícios, construção industrial e obras rodoviárias, os historiadores 

que analisaram o setor durante o Estado Novo destacam o papel das obras capitaneadas pelo 

prefeito Henrique Dodsworth no impulso das atividades da construção civil18.  

Nossa pesquisa, abrangeu as obras públicas de infraestrutura urbana contratadas pelo 

Estado através de concorrências efetuadas pela Secretaria Geral de Viação e Obras da Prefeitura 

do Distrito Federal. Em nosso período de estudo diversos serviços públicos da cidade do Rio 

de Janeiro eram realizados por concessionárias ou por órgãos do Governo Federal. As grandes 

obras de Saneamento ficavam a cargo do DNOS que realizou a macrodrenagem na Baixada de 

Jacarepaguá e nos leitos dos rios Jacaré, Faria e Timbó19. As obras de saneamento básico 

estavam a cargo da companhia inglesaCity Improviments e do Serviço Federal de Águas e 

Esgotos, este último municipalizado no final de 194520.  

Por conta disso, nossa análise engloba as obras de águas pluviais e o conjunto de 

intervenções viárias como terraplanagem, pavimentação e construção de pontes e viadutos, que 

estiveram a cargo do município. Entre 1938 e 1945, foram coletados dados sobre 255 contratos 

executados com verbas do orçamento corrente da Secretaria Geral de Viação e Obras21. Com 

exceção dos trabalhos da Avenida Tijuca, executada por trechos, a grande maioria dos contratos 

refere-se a uma determinada obra.  

                                                 
16 Idem, p. 207-213.  
17LEAL, Maria da Glória de Faria. A construção do espaço urbano carioca no Estado Novo. Op. Cit. P. 50-57 
18 FREITAS FILHO, Almir Pita. Op. Cit. P. 208-210; LEAL, Maria da Glória de Faria. Op. Cit. P. 40 
19 ABREU, Maurício de Almeida. Evolução urbana do Rio de Janeiro.4ª edição. 4ª reimpressão. Rio de Janeiro: 

IPP, 2013. P. 107-111.  
20 DECRETO-LEI Nº 7.459, DE 12 DE ABRIL DE 1945. Dispõe sobre a transferência dos serviços públicos de 

águas e esgotos na Capital Federal, da União para a Prefeitura do Distrito Federal. Diário Oficial da União - Seção 

1 - 14/4/1945, Página 6689 
21 A Gestão Dodsworth tem seu início em julho de 1937, todavia, não foram encontrados nos Boletins da Prefeitura 

do Distrito Federal contratos para obras públicas assinados nos seis primeiros meses de governo. 
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O ano de 1938 marcou o primeiro grande investimento do Governo Dodsworth em obras 

públicas com a assinatura de 33 contratos e gastos de US$ 1.406.960,0022. Nos dois anos 

seguintes haveria um aumento no número de intervenções urbanísticas contratadas pela 

Prefeitura, que sobem para 37 e 55 contratos, enquanto os custos caem para US$ 1.262.189,89 

e US$ 1.040.503,35 respectivamente. O espaço de tempo entre 1941 e 1943 marcaria uma queda 

acentuada no número de contratos assinados e nos gastos com obras ordinárias da Secretaria 

Geral de Viação e Obras que atingiram seu patamar mais baixo em 1943 quando são realizadas 

apenas 14 obras ao custo de US$ 288.442,94. Os gastos aumentaram no ano seguinte, quando 

atingiram seu maior valor com US$ 1.993.915,54 dispendidos em 54 obras. A queda nos 

investimentos em intervenções urbanísticas nos primeiros anos da década de 1940 coincidiu 

com o início das obras do Plano de Transformação de Transformação e Extensão da Cidade. O 

alto custo das obras da Avenida Presidente Vargas; Esplanada do Castelo; duplicação do Túnel 

do Leme e Avenida Brasil, equivalente a 86,69% do total empenhado ao longo do Estado 

Novonas demais obras realizadas pela Secretaria, e o esforço administrativo necessário para sua 

realização, inibiram momentaneamente os investimentos em obras ordinárias da secretaria.  

 

Gráfico 1: variação anual do número de obras e o volume de gastos da SGVO 

                                                 
22 Todos os valores coletados entre 1938 e 1942 foram convertidos de mil réis para a média anual do câmbio oficial 

do dólar dos Estados Unidos da América segundo os valores publicados no Anuário Estatístico da Prefeitura; de 

1942 em diante os valores foram convertidos de cruzeiro para dólar. 
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Fonte: Boletins da Prefeitura do Distrito Federal 1938-1945.  

Ao longo da gestão de Henrique Dodsworth a Secretaria Geral de Obras e Viação 

despendeu US$ 8.422.124,18 em concorrências ganhas por um total de 43 empresas. Mais de 

metade das empreiteiras atuam por mais de um ano, seguidos ou não, o que demonstra um grau 

de regularidade das empresas no setor. O conjunto de construtoras que aturam apenas um ano 

nas obras da Prefeitura não era restrito a pequenas empresas:a empreiteira sulina Dahne 

&Conceição, contratada pelo Governo Federal para construção da Adutora de Ribeirão das 

Lages23, é a empresa com maior lucro individual nas obras da SGVO de 1940 ao realiza obras 

de recuperação na Estrada Rio-Petrópolis; enquanto a dinamarquesa Christiani-Nielsen, 

responsável pelas obras do Elevador Lacerda em Salvador24, constrói uma ponte sobre o Canal 

do Mangue em 1940.  

O exame da distribuição do faturamento revelou uma grande concentração ao redor de 

um pequeno grupo de empresas: dez empreiteiras aglutinam 78,46% do faturamento enquanto 

outras 33 dividem os 21,54% restantes. O grupo das empreiteiras com maior faturamento se 

                                                 
23 Segundo dados reunidos pelo arquiteto Mauro Kleiman, as obras no setor de águas, no total de US$ 7.668.883, 

tornavam a Dahne & Conceição a empreiteira com maior faturamento em obras públicas no Rio de Janeiro entre 

1937 e 1945. KLEIMAN, Mauro. Construtores do moderno Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPUR/UFRJ, 1994 
24 CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Estranhas catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 

1964-1988. Niterói: Editora da UFF, 2014. P. 69 



 

 

 

ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

957 

 

torna ainda mais limitado quando analisamos as quatro empreiteiras com maior faturamento 

que são responsáveis por mais de 55% do gasto total em obras como pode ser observado no 

gráfico 2:  

Gráfico 2: distribuição do faturamento entre as empreiteiras nas obras da SGVO 1937-1945 

 

Fonte: Boletins da Prefeitura do Distrito Federal 1938-1945 

 Durante o ano de 1938, treze empresas foram responsáveis pelos 33 contratos assinados 

pela Secretaria Geral de Viação e Obras. O faturamento é concentrado principalmente pela 

empreiteira Sociedade Brasileira de Urbanismo que englobou quase 49%, principalmente por 

conta das obras da Avenida Tijuca. A SBU também foi responsável por obras nos bairros de 

Ipanema e Tijuca. A Companhia Industrial Construtora do Rio de Janeiro garantiu a segunda 

colocação ao ser responsável por obras na Avenida Rodrigues Alves, na Zona Portuária, e pelo 

ajardinamento da Praça General Tibúrcio, na Praia Vermelha, área militar aberta ao público 

durante a gestão de Dodsworth25. O terceiro lugar ficou com a Koteca que aglutinou 14,72% 

do faturamento ao realizar obras no bairro de Copacabana. A Companhia Auxiliar de Viação e 

Obras, CAVO, foi responsável por obras na área central e em ruas dos bairros de Ipanema e 

Leblon que totalizaram US$ 88.216,39 e lhe garantiram o quarto maior faturamento.  

                                                 
25 RIO DE JANEIRO (DISTRITO FEDERAL). Relatório da Prefeitura do Distrito Federal. Departamento de 

Geografia e Estatística, 1945.  
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Tabela 1- Distribuição do faturamento por empreiteiras nas obras ordinárias da SGVO 

em 1938 (total de gastos: US$ 1.406.960,00) 

Empresa  Porcentagem 

Sociedade Brasileira de Urbanismo  48,93% 

Companhia Industrial Construtora do Rio 

de Janeiro  

16.83% 

Koteca  14,72% 

CAVO 6,27% 

Antônio Cid Loureiro  5,24% 

Alberto Haas  2,70% 

Daudt& Durão  1,46% 

O. M. Pena  1,27% 

Companhia Fornecedora de Materiais  1,06% 

A. Martins Mendes e Cia Ltda.  0,99% 

Luiz Nazzi 0,31% 

Construtora Brandão  0,19% 

Agenor Moreira  0,03% 

 

Fonte: Boletins da Prefeitura do Distrito Federal janeiro-dezembro 1938  

 

No ano seguinte, um novo trecho e aditamentos nos valores do contrato da Avenida Tijuca 

manteriam a SBU em primeiro lugar ao ser responsável por obras no valor de US$ 475.845,59. 

A segunda colocação ficou com a Koteca responsável por obras em Santa Teresa, Tijuca e 

Copacabana. A Construtora Brandão garantiu a terceira posição ao realizar obras de 

urbanização nos bairros da Urca e Penha no valor total de US$ 125.083,00.  

 

Tabela 2- Distribuição do faturamento por empreiteiras nas obras ordinárias da SGVO 

em 1939 (total de gastos: US$ 1.262.189,89) 

Empresa  Participação  

Sociedade Brasileira de Urbanismo  37,70% 

Koteca  16,04% 

Construtora Brandão  9,91%  

Pacheco Jordão e Armando Ramos Ltda.  7,95% 

Daudt& Durão  5,38% 

Alberto Haas  4,42% 

A. Martins Mendes e Cia Ltda.  3,36% 

Companhia Industrial Construtora do Rio 

de Janeiro  

3,36% 

CAVO 3,20% 

Mario Chagas Doria  2,78% 

Antônio Cid Loureiro  2,16% 
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Tavares Sousa & cia. Ltda.  2,03% 

Luiz Nazzi 0,45% 

O Demolidor  0,71% 

Joaquim Moreira Mota  0,55% 

Fonte: Boletins da Prefeitura do Distrito Federal janeiro-dezembro 1939 

 

Em 1940, a realização de obras na Estrada Rio Petrópolis, no valor de US$ 278.855,00, 

garantiu que a empreiteira Dahne & Conceição fosse a única empresa sediada fora da cidade a 

alcançar o posto de empresa de maior faturamento anual. Por conta de obras na Avenida 

Niemeyer, em Ipanema e na região da Tijuca, que custaram US$ 199.776,64, a segunda 

colocação ficou com a SBU. A CAVO ficou em terceiro lugar ao ser responsável por obras na 

região do Castelo, na área central, no Meier e em Vila Isabel com valor total de US$ 98.952,00. 

A Koteca realizou obras no distrito rural de Campo Grande e nos bairros de Laranjeiras e Santa 

Teresa que lhe garantiram o quarto maior faturamento.  

Tabela 3- Distribuição do faturamento por empreiteiras nas obras ordinárias da SGVO 

em 1940 (total de gastos: US$ 1.040.503,35) 

 

Empreiteiras  Participação  

Dahne Conceição & Cia. 26,80% 

Sociedade Brasileira de Urbanismo  19,20% 

CAVO 9,51% 

Koteca  9,28% 

Pacheco Jordão e Armando Ramos Ltda.  7,92% 

Daudt& Durão  5,66% 

Antônio Cid Loureiro 5% 

A. Martins Mendes e Cia Ltda.  3,34% 

Construções e Transporte Veritas Ltda. 2,36% 

Companhia Industrial Construtora do Rio 

de Janeiro  

2,11% 

Joaquim Moreira Mota 1,8% 

Resende Costa & Cia. Ltda.  1,63% 

Construtora Brandão  1,3% 

S. Alvares  0,97% 

Benedito Neto  0,82% 

Tavares de Sousa & Cia. Ltda.  0,76% 

Lauro Coelho  0,68% 

Alberto Haas  0,67% 

Imper Ltda.  0,16% 

 

Fonte: Boletins da Prefeitura do Distrito Federal janeiro-dezembro 1940 
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Durante o ano de 1941, a Secretaria Geral de Viação e Obras assinou 26 contratos com 

14 empresas diferentes. A Sociedade Brasileira de Urbanismo conseguiu o maior faturamento 

ao ser responsável por obras no Forte de Copacabana, pela construção de uma ponte no distrito 

rural de Guaratiba e por novas intervenções na Avenida Tijuca. As obras melhoramentos na 

Avenida Geremário Dantas, no distrito de Jacarepaguá, garantiram a segunda posição para a 

construtora Daudt& Durão enquanto a CAVO ficou na terceira posição assumir obras no valor 

total de US$ 94.124,00. A empreiteira Tavares de Sousa conseguiu a quarta posição ao realizar 

obras de melhoramentos nas cercanias no Canal de Benfica ao custo de US$ 70.137,00.  

Tabela 4- Distribuição do faturamento por empreiteiras nas obras ordinárias da SGVO 

em 1941 (total de gastos: US$ 1.012.082,65) 

 

Empreiteira  Participação  

Sociedade Brasileira de Urbanismo  45,75% 

Daudt& Durão  11,80% 

CAVO 9,30% 

Tavares de Sousa & Cia. Ltda. 6,93% 

Construções e Transporte Veritas Ltda. 6,30% 

Cristian & Nielsen  5,19% 

Joaquim Moreira Mota 4,38%  

Construtora Brandão  3,15% 

Pavimentadora industrial S/A 2,46% 

Imper Ltda. 1,96% 

Alberto Haas 1,47% 

Sociedade Construtora Industrial 

Brasileira  

0,98% 

Benedito Neto 0,33% 

Fonte: Boletins da Prefeitura do Distrito Federal janeiro-dezembro 1941 

 

 

Em 1942, a construtora Genésio Gouvêia ganhou seu primeiro contrato com a Prefeitura 

do Distrito Federal, para a realização de obras no bairro da Penha, que lhe garantiu o principal 

faturamento no ano. A SBU ganhou contratos para obras no Corcovado, na Estrada da Gávea, 

no Leblon e na Avenida Tijuca, ao custo total de US$ 142.040,50, que garantiu o posto de 

segunda empreiteira de maior faturamento no ano. Na terceira posição, estava o engenheiro 

Joaquim Moreira responsável por obras no bairro de Madureira. A CAVO conseguiu o quarto 

maior faturamento ao realizar obras na Avenida Beira-Mar e no Canal do Mangue. 

Tabela 5- Distribuição do faturamento por empreiteiras nas obras ordinárias da SGVO 

em 1942 (total de gastos: US$ 696.277,08) 
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Empreiteira  Participação  

Genésio Gouveia & Cia. Ltda.  32,40% 

Sociedade Brasileira de Urbanismo  20,40% 

Joaquim Moreira Mota 17,30% 

CAVO 14,23% 

Antônio Cid Loureiro 4,60% 

Construções e Transporte Veritas Ltda. 3,90% 

Koteca S/A 2,30% 

Meridional S/A 2,27% 

Companhia Construtora Nacional  1,46% 

Tavares de Sousa & Cia. Ltda. 0,95% 

Gastão Urbano Maia  0,75% 

 

Fonte: Boletins da Prefeitura do Distrito Federal janeiro – dezembro 1942  

 

Em 1943 a Secretaria Geral de Viação e Obras realizou seu menor investimento em obras 

de infraestrutura com catorze contratos ao custo de US$ 288.442,94. O faturamento ficou 

concentrado nas empresas CAVO e Delta26 responsáveis por quase 70% dos investimentos no 

ano. A CAVO realizou obras na Praça Cardeal Arcoverde e na Rua Toneleiros em Copacabana 

enquanto a Delta foi responsável pela construção de pontes nos distritos de Campo Grande e 

Santa Cruz. A terceira posição ficou com a construtora Tavares de Sousa responsável por obras 

em Ipanema ao custo de US$ 28.123,18. 

Tabela 6 - Distribuição do faturamento por empreiteiras nas obras ordinárias da SGVO 

em 1943 (total de gastos: US$ 288.442,94) 

Empreiteira  Participação  

CAVO 48% 

Delta  20% 

Tavares de Sousa & Cia. Ltda. 9,75% 

Meridional S/A 8,90% 

Antônio Cid Loureiro 7,50% 

A. Cardos e Cia. Ltda. 1,68% 

Gastão Urbano Maia  1,41% 

Empresa Auxiliar de Construções e 

Saneamento Ltda. 

1,20% 

Fonte: Boletins da Prefeitura do Distrito Federal janeiro – dezembro 1943  

 

                                                 
26 Não confundir com empresa homônima que é fundada no estado de Pernambuco em 1961 e que possui 

expressiva participação nas obras da cidade do Rio de Janeiro no início do século XXI  
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Em 1944 ocorreu o maior investimento da Secretaria Geral de Viação e Obras durante a 

reforma urbana da gestão de Dodsworth com um investimento de US$ 1.993.915,54 dividido 

em 54 contratos assinados com 17 empresas. A construtora com maior faturamento é a L. 

Quattroni que realizou obras em Jacarepaguá; Penha, Ilha do Governador e na região do Meier 

ao custo total de US$ 611,135,00. Contudo, este ano não foi a primeira vez que Luigi Quattroni 

participou das obras da Prefeitura; em anos anteriores, o empreiteiro já assinava contratos com 

a municipalidade através da construtora Tavares de Sousa. A segunda posição ficou com a SBU 

que realizou obras de terraplanagem, construção de galerias, muralhas de arrimo, bueiros, 

pontilhões no Caminho da Canoa. A construtora Delta garantiu a terceira colocação ao faturar 

US$ 218.134,35 com sua especialidade: a construção de pontes nos distritos de Campo Grande 

e Santa Cruz. A quarta posição ficou com a empresa Veritas que realizou obras em São 

Cristóvão e Centro por um custo total de US$ 168.485,80.  

 

Tabela 7 - Distribuição do faturamento por empreiteiras nas obras ordinárias da SGVO 

em 1944 (total de gastos: US$ 1.993.915,54) 

Empreiteira  Participação  

L. Quattroni 30,65% 

Sociedade Brasileira de Urbanismo 14,60% 

Delta ltda.  10,94% 

Construções e Transporte Veritas Ltda. 8,45% 

CAVO 7,18% 

Antônio Cid Loureiro 6,24% 

Joaquim Moreira Mota 5,23% 

Daudt& Durão 4,70%  

Benjamin Cunha Junior 2,74% 

J. Ribeiro & Cia.  2,38% 

Armando Ramos & Cia. Ltda.  1,77% 

Construtora Canazio 1,39% 

Koteca S/A 1,26% 

Irmãos Breves  0,93% 

N. Rodrigues e Cia.  0,84% 

Gastão Urbano Maia  0,54% 

Darci A. Deremusson 0,16% 

Fonte: Boletins da Prefeitura do Distrito Federal janeiro – dezembro 1944 

 

 O último ano da gestão Dodsworth apresentou uma redução drástica no número de novas 

obras, entretanto, as intervenções contratadas tiveram um valor superior ao gasto nos anos de 

1942 e 1943. A empreiteira Koteca garantiu o maior faturamento ao realizar obras na Avenida 
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Cesário de Melo, no bairro de Campo Grande, e nos distritos de Penha e Madureira. A segunda 

posição ficou com a L. Quattroni responsável por obras no Canal do Jardim de Alá ao custo de 

US$ 242.436,75. O empreiteiro Antônio Cid Loureiro ficou com a terceira posição por conta 

de obras na Ilha do Governador e nos bairros de Ipanema e Estácio.  

 

Tabela 8 - Distribuição do faturamento por empreiteiras nas obras ordinárias da SGVO 

em 1945 (total de gastos: US$ 721.752,73) 

Empreiteira  Participação  

Koteca S/A 42,77% 

L. Quattroni 33,59%  

Antônio Cid Loureiro  8,89% 

N. Rodrigues & cia. Ltda.  6,52% 

Lauro Coelho 3,00% 

Construtora Canázio 2,31%  

S. Alvares  1,98% 

Sociedade Brasileira de Urbanismo 0,94% 

Fonte: Boletins da Prefeitura do Distrito Federal janeiro – dezembro 1945  

 

 

CONCLUSÃO 

A ditadura do Estado Novo proporcionou que Henrique Dodsworth governasse sem 

oposição consentida, tal liberdade de atuação permitiu que o Executivo Municipal a implantasse 

um ambicioso programa de obras que atendeu as demandas das empreiteiras cariocas. As 

intervenções urbanísticas elaboradoras durante este período continuariam a ser executadas na 

década seguinte atravésdas obrasde duplicação da Avenida Brasil, realizada entre o final dos 

anos 1940 e início dos anos 1950; o arrasamento do Morro de Santo Antônio e a construção da 

Avenida Perimetral na área central27. A implementação destes grandes projetos de 

infraestrutura garantiu que a cidade do Rio de Janeiro continuasse a ser um mercado aquecido 

para as empresas da construção pesada após a queda da ditadura de Getúlio Vargas.  

A nossa pesquisa examinou que embora houvesse um número elevado de empreiteiras 

atuando nas obras da municipalidade, o faturamento era concentrado em poucas 

empresas.Ainda que 43 empreiteiras executem obras do orçamento ordinário da Secretaria 

Geral de Viação e Obras, somente as empresasSociedade Brasileira de Urbanismo, Koteca, L. 

                                                 
27KLEIMAN, Mauro. Construtores do moderno Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPUR/UFRJ, 1994. P. 20-40.  
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Quattroni, CAVO e Antônio Cid Loureiro concentraram 59.82% do faturamento. Em cada ano 

de análise, um grupo restrito de duas ou três monopolizavam as obras de maior custo. Por conta 

disso, acreditamos que a execução deste amplo programa de obras públicas, comparável ao 

realizado no Governo Rodrigues Alves, no início do século XX28, tem papel decisivo na 

formação e ampliação do mercado para as empreiteiras cariocas.

                                                 
28 REZENDE, Vera F.Planos e regulamentação urbanística: a dimensão narrativa das intervenções na cidade do 

Rio de Janeiro. In OLIVEIRA, Lúcia Lippi (org.). Cidade: história e desafios. Rio de Janeiro: FGV, 2002.  P. 263 
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O COLABORACIONISMO DOS JUÍZES DE MENORES NA 

ESTRATÉGIA PSICOSSOCIAL DA DITADURA MILITAR (1964-1985) 

 

Raphael Barroso Graciano* 

 

Após a tomada do poder em 1964, os intelectuais orgânicos1 que ajudaram no golpe 

civil-militar assumiram posições nos cargos burocráticos do Estado. Formados em sua grande 

maioria pelos órgãos do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e pela Escola Superior 

de Guerra (ESG) os seus objetivos era muito claro: apagar a agenda reformista da política e em 

seu lugar estabelecer os interesses do bloco multinacional-associado responsável pelo golpe.2  

Entretanto, a ditadura militar não utilizou somente de seus ideólogos e funcionários na 

aplicação do seu projeto de poder. Os intelectuais orgânicos golpistas se aliaram com os setores 

civis de profissionais tecnoburocratas, que embora não fossem formados pelos institutos IPES-

ESG compartilhavam de ideais semelhantes aos do regime militar. Um desses setores foi o do 

Juizado de Menores ao qual era formado por profissionais movidos por valores moralistas e 

conservadores, baseados numa tradição paternalista. Por isso, apoiaram o projeto de poder da 

ditadura militar ao qual definia que a população era uma massa a ser moldada, se aliando na 

parte em que esse projeto visava moldar os menores. 

Nesse sentido, esse artigo foi dividido em dois capítulos. No primeiro capitulo serão 

analisadas as motivações que levaram os juízes de menores a se aliarem com a estratégia 

psicossocial da ditadura militar. Dessa forma, serão destacadas as ideias e os valores que tinham 

em comum antes do golpe de 1964 e as vantagens que ganharam ao contribuírem. Da mesma 

forma, serão mostrados os interesses por de trás dessas ideias.   

                                                 
*Graduado em História pela Universidade Castelo Branco (UCB) e graduando em Filosofia pela Faculdade São 

Bento do Rio de Janeiro (FSBRJ). 
1 O conceito de intelectual orgânico foi retirado do filósofo Antonio Gramsci. Segundo ele os intelectuais  são 

responsáveis pela criação de hegemonia tanto em favor das classes dominantes, tanto em defesa das classes 

dominantes. Nas classes dominantes os intelectuais cumprem as funções de criarem um consenso espontâneo e de 

disciplinarem aqueles que não consentem. GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere: Os intelectuais. O princípio 

educativo. Jornalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,2001.Volume 2. 
2 DREIFUSS, René Armand. 1964: A conquista do Estado: ação política, poder e golpe de classe. Petrópolis: 

Vozes, 1981. Páginas 482; 483. 
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Já no segundo capitulo serão analisados os atos de colaboracionismo dos juízes de 

menores, através dos casos em que houve tomadas de decisões favoráveis à preservação de uma 

definição de “família”. Para isso, serão destacados os casos de repressões das casas de jogos 

eletrônicos3 e seus fliperamas4, pois foi um caso em que os agentes da repressão atuaram em 

conjunto com os juízes de menores. Além disso, esse capítulo pretende explicar como esse 

aspecto de reprimir os costumes ajudou a ditadura na aplicação dos seus planos de poder.  

 

CAPÍTULO I: MOTIVAÇÕES QUE LEVARAM O JUIZADO DE MENORES A SE 

ALIARAREM A ESTRATÉGIA PSICOSSOCIAL 

 A base do poder da ditadura militar (1964-1971) era a Doutrina de Segurança Nacional 

(DSN), uma ideologia que tinha o pretexto de barrar o avanço do comunismo no país, porém, 

seu real objetivo era envolver todos os setores da sociedade numa única vontade coletiva. Para 

isso, os militares dividiram a sociedade em quatro campos: político, militar, econômico e 

psicossocial. 

Esses campos se complementavam entre si, pois cada um representava uma parte do 

poder da nação ao qual deveria ser controlados pela ditadura militar, através de intervenções 

especificas em cada campo. Em outras palavras, os campos da DSN seriam sistemas de ideias 

e técnicas criados pelos teóricos da ESG para obterem a hegemonia5. Dessa forma, os campos 

político, militar e psicossocial ajudavam a mascarar os interesses econômicos do bloco 

multinacional que estavam sendo aplicados pelos profissionais do campo econômico. Além 

disso, era uma forma da ciência dos quartéis dialogar com a ciência de outros setores da 

sociedade civil.  

O campo psicossocial foi definido como aquele que continha o Poder Psicossocial da 

Nação, ao qual a ditadura controlaria através de táticas de divulgações dos ideais da DSN e da 

censura dos valores morais contrários daqueles impostos pelo regime. Ou seja, era um campo 

que visava manipular a opinião pública, a fim de criar uma sociedade “coesa e harmoniosa”. E 

                                                 
3 Também conhecidas pelo termo casa de diversões eletrônicas.   
4 Não existia um termo especifico que definia as máquinas eletrônicas dessas casas, os termos variam: brinquedos 

eletrônicos, fliper e etc. A escolha do termo fliperama foi por causa de sua popularização entre os jovens da época.   
5 Para Gramsci o Estado não é apenas força (repressão), mas também é coesão. Neste sentido, hegemonia é quando 

um grupo consegue transformar seu projeto de regime em um projeto “universal”, fazendo que as classes 

dominadas concordem com as decisões das classes dominantes e até se vejam como iguais a elas. 
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os agentes responsáveis por esse campo, eram considerados como as elites intelectuais da 

nação, pois seriam aqueles que tinham o conhecimento das “tradições, aspirações, sonhos e 

desejos da população”6. Tendo com isso, a tarefa de: 

interpretar os anseios e aspirações, difusos no meio ambiente, 

harmonizando-os com os verdadeiros interesses da Nação e com o Bem 

Comum, apresentando-os, de volta, ao povo que, desse modo 

sensibilizado, poderá entender e adotar os novos padrões que lhe são 

propostos.7 

 

Os agentes do campo psicossocial, dessa maneira, tinham como objetivo reforçar os 

senso comum e os preconceitos da sociedade, impedindo o surgimento de formas de 

pensamentos vindos de baixo que pudessem transformar toda a sociedade. Assim, o reforço do 

senso comum tinha como objetivo a criação de sistemas filosóficos tradicionais, ou seja, 

mecanismos que permitem que os indivíduos das classes dominadas pensem somente de 

maneira individualizada, customizada, mas de forma que eles não rompam as suas dependências 

dentro desses sistemas filosóficos tradicionais.8 Para com isso direciona-los para os ideais do 

regime, alegando que seria dos interesses de todos.  

Nesse sentido, a tarefa dos intelectuais orgânicos exigia uma postura conservadora, pois 

tinham que acreditarem que a sociedade passava por um processo de decadência moral. Cabia 

a eles o fortalecimento da nação contra as “investidas contrárias aos fundamentos da família, 

da pátria e da propriedade, dentre outros.”9 Por conta disso, o comunismo, principal inimigo 

eleito pela DSN, passou a ser síntese negativa de todos os valores considerados como 

fundamentais e naturais do Brasil. Ele seria o valor que destruiria todos esses valores, pois era 

antinacional, antidemocrático, antiesperança e antifamília. Segundo Bazilio, é necessário 

                                                 
6 REZENDE, Maria José de. Ditadura Militar no Brasil: Repressão e Pretensão de Legitimidade (1964- 1984). 

Londrina; Eduel, 2001. Página: 43. 
7ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS; Escola SUPERIOR DE GUERRA; DEPARTAMENTO DE 

ESTUDOS. Manual Básico. 1976, Página: 307. 
8 Esse conceito de senso comum foi retirado de Gramsci. Para ele a dominação hegemônica não ocorre 
somente por uma falsa consciência, pois impossível seria o homem que não pensa. Mas se o homem 
é um ser pensante porque ele não consegue ver criticamente as correntes de sua exploração? Essa 
postura de pensar passivamente em vez de criticamente é o que Gramsci define como senso comum 
“a filosofia dos não filósofos, isto é, a concepção de mundo absorvida acriticamente pelos vários 
ambientes sociais e culturais nos quais se desenvolve a individualidade moral do homem médio.”. 
COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci um estudo sobre seu pensamento político. Editora Campus: Rio 
de Janeiro, 1992. Página: 148. 
9 REZENDE, Maria José de. Ditadura Militar no Brasil: Repressão e Pretensão de Legitimidade 

(1964- 1984). Londrina; Eduel, 2001. Página: 48.  
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entender que o anticomunismo não é apenas formulador de preconceitos, mas também de 

coesão, assim, o anticomunismo é:  

o elo que permite a civis e militares uma perfeita integração neste 

Aparelho de Estado, possibilitando uma conjunção de interesses das 

classes dominantes. Aqui a ideologia assume o seu sentido de 

simulação, isto é, de ocultamente dos verdadeiros interesses que estão 

em jogo dentro da sociedade de classes.10  

 

O anticomunismo com isso, também cumpria a função social de ligação dos vários 

setores da sociedade civil, principalmente com os setores de profissionais tecnocratas. Assim 

sendo, a pregação que no mundo existia um antagonismo entre países de valores “ocidentais” e 

países comunistas, também servia como apologia a tecnocracia quando esta declarava que os 

salvadores do Brasil das “garras do comunismo” eram os militares, pois estavam acima da 

politicagem. A definição dos militares da necessidade de uma elite intelectual que conheciam 

os valores do povo, através da abordagem científica, ajudou mais ainda nessa aproximação. Os 

conceitos da DSN fazia com isso uma ponte entre os militares da ESG com os profissionais 

tecnocratas. 

A tecnocracia é uma ideologia moldada na etapa defensiva da burguesia, uma 

transfiguração da ideologia liberal para atender os interesses do capital monopolista. Nela, a 

aliança dos ideais de naturalismo, individualismo e racionalidade, essências para a ascensão da 

burguesia ao poder, é desfeita. Os dois primeiros são deixados de lado para dar destaque apenas 

a um deles, a racionalidade. Nesse sentido, há uma subordinação à ideia de participação de 

todos nas decisões publica em prol da “razão técnica”, que aparenta servir aos interesses de 

todos porque é dita como racional.11 A participação ocorreria através das diversas profissões, 

inclusive as profissões assistências, e elas seriam responsáveis em instaura uma ordem racional. 

Mas é necessário destacar que não existe ciência que seja isenta, pois ela é resultado das ações 

humanas, e além de pretender servir aos homens ela também modifica-los. Desse modo, a 

tecnocracia serviu para atender os desejos de disciplinar as massas na ditadura militar, pois já 

servia aos interesses da burguesia em disciplinar as massas para a nova ordem do trabalho. 

                                                 
10 BAZILIO, Luiz Cavallieri. O menor e ideologia de segurança nacional. Belo Horizonte: Veja-Novo 

Espaço,1985, Página: 35. 
11 COVRE, Maria de Lourdes Manzini. A fala dos homens: análise do pensamento tecnocrático (1964-1981). 

São Paulo: Editora Brasiliense, 1983. Páginas: 293-294. 
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O próprio surgimento da especialização do direito do menor nasceu dessa necessidade 

de disciplinar os filhos do proletariado no final da década de 20, dando origem ao Código de 

Menores de 1927. Influenciado e auxiliado pelos saberes da medicina, pedagogia, psiquiatria, 

psicologia, assistência social e apoiada por juristas reformistas, o Código de Menores de 1927 

criou a função do juiz de menores que tinha o objetivo de dar assistência e proteção ao menor. 

Tratava-se com isso de um poder jurídico-normativo, pois os juízes de menores tinham o poder 

de criar normas (ações disciplinadoras) sobre o “manto da lei”, mas sobre a proteção dos novos 

conceitos que estavam surgindo nas diversas áreas da ciência, ao qual deixava de visar o crime 

para visar o criminoso e suas motivações.12 Ou seja, o juizado de menores surgiu no mesmo 

momento em que se buscava uma naturalização das condições sociais, onde esta seria justa e 

boa, enquanto que os indivíduos marginalizados seriam aqueles que não conseguiram se adaptar 

por falta de capacidade. Assim, os especialistas científicos da época conseguiam relacionar os 

problemas sociais com as mudanças ocorridas na sociedade, como a industrialização e os 

processos imigratórios, porém, respondiam que a solução seria através das mudanças nos 

comportamentos dos indivíduos, não da sociedade. 

Nesse sentido, a ciência produzida pelo juizado de menores da década de 20 considerava 

que o surgimento dos menores infratores era fruto do “abandono moral e material, de origem 

familiar e social, com ênfase na primeira”13 enquanto amenizava o segundo. O abandono moral 

seria resultados da falta de instrução dada pela família para os valores corretos, juntamente com 

a ideia de que a falta de supervisão dos pais deixaria os jovens no ócio,14 logo, a um passo de 

se transformarem em criminosos. E os diversos ambientes considerados pelo juizado de 

menores como imorais (os espetáculo, as boates e a rua) agravava mais ainda a situação moral 

dos menores. O antídoto com isso era o trabalho visto como um mal necessário, pois embora 

eles associassem a infância humana como momento do ócio supervisionado pelos pais, a noção 

do trabalho infantil foi visto como um meio de civilizar os menores, segundo Botelho: 

[...]fazia parte do esforço de ordenamento do mercado de trabalho livre 

no Brasil, a valorização positiva do trabalho. O Código de Menores 

inseria-se na tradição proveniente deste esforço, o qual continuava 

mobilizando os reformadores interessados na “organização nacional”. 

                                                 
12 BOTELHO. Rosana Ulhôa. Uma História da Proteção à infância no Brasil da Questão do Menor aos Direitos 

da Criança e do Adolescente. Dissertação de Mestrado em História. Universidade de Brasília, 1993. Página: 7- 8. 
13 Idem.  Página: 9. 
14 Idem. Página: 10 
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Sendo assim, reproduzia as demarcações estabelecidas no Código Penal 

entre vadiagem e mendicância em gradações passíveis de receberem 

tratamento discriminado.15   
 

Dessa forma, os juízes de menores não estavam preocupados em lutarem pela 

emancipação dos menores em relação ao trabalho, nem em criticaram as condições que criam 

a necessidade do trabalho dos menores. Suas preocupações estavam em fiscalizar as condições 

desse trabalho, porque consideravam que as más condições transformariam os ambientes de 

trabalho em ambientes de imoralidade. O trabalho infantil era visto como um meio para 

disciplinar, prevenir e lutar contra o que era visto como desregramentos da sociedade.  

Essa ciência envolvida por valores morais e movida por uma “racionalidade 

tecnoburocrata” dos anos 20 perdurou até a década de 70, sofrendo poucas alterações como na 

era Vargas que aumentou a visão dos juristas como homens da elite acima dos interesses 

políticos. Com isso, a questão econômica ainda era vista como causadora da marginalidade 

juvenil, porém, continuava sendo enfatizado que o verdadeiro problema estava nas causas 

morais, situado principalmente à família como a causadora dos problemas dos menores. 

Podemos ver a continuidade desse discurso em uma palestra realizada no Simpósio Nacional 

para a discussão do problema do menor de 1970: 

O problema do menor é sobretudo um problema família. Daí 

afirmar-se com segurança que o abandono e o desajustamento do menor 

resultam do desamparo e da falta de assistência à família e de 

consequente desagregação. 

Inegàvelmente, o desajustamento da criança tem a sua origem 

no desajustamento da família. E este, por sua vez, se origina, na maioria 

dos casos, da pobreza, que força os pais a deixarem os seus filhos 

perambulando pelas ruas, entregues, desde cedo,à  mendicância e à 

vadiagem. 

Cumpre salientar, também, que as dificuldades econômicas, em 

famílias de poucos recursos, acarretam a necessidade de entregar ao 

Estado o filho em risco de não poder ser alimentado, cuidado e educado. 

Mas infelizmente, a facilidade de se desfazerem dos filhos por muitos 

outros motivos, que não dessa ordem, constitui o aspecto geral do 

problema. 

A verdade é que muitos dos menores internados em entidades 

assistências públicas ou particulares têm pais vivos, os quais recorrem 

ao auxilio do Estado, não só por falta de recursos econômico, como 

também por incompatibilidade de gênio, por inabilidade na direção do 

                                                 
15 Idem. Página: 11. 
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lar e por não possuírem capacidade para conservar seus filhos em casa. 

Inúmeros são os casos de lares desfeitos, em virtude da separação de 

casais, legalmente constituídos ou não, ficando, em consequência, os 

filhos relegados aos mais completo abandono. O desajustamento da 

criança tem também a sua origem nos casos de orfandade, geralmente 

de ambos os pais, o que leva o menor a ficar em lamentável estado de 

abandono.16    

Além disso, sobre o véu do discurso científico o mesmo juiz palestrante, Aldo de Assis 

Dias, relacionou o problema do menor com dados científicos sobre as mudanças da estrutura 

da família. Segundo ele: 

Em todos os Estados do Brasil, continua a manter-se em nível 

bastante elevado o número de casamentos que se desfazem todos os 

anos. Em São Paulo, que é o Estado líder da Federação, no ano de 1966 

foram distribuídas, no Forum da Capital, 1.059 ações ordinários de 

desquite a anulações de casamento e 1.325 desquites amigáveis, num  

total de 2.384; em 1967, 828 ações ordinárias de desquite e anulações 

em casamento e 1.411 desquites amigáveis, num total 2.239; em 1968, 

1.090 ações ordinárias de desquite e anulações de casamento e 1.631 

desquites amigáveis num total de 2.703; em 1969, 1.158 ações 

ordinárias de desquite e anulações de casamento e 2.000 desquites 

amigáveis, num total de 3.158. Pelos totais registrados, verifica-se que, 

mensalmente, em 1969, 263 casamentos  se desfizeram oficialmente no 

aludido Estado (Dados fornecidos Pelo SERVIÇO DE 

DISTRIBUIÇÃO COVEL DA CAPITAL, em 25 de maio de 1970).  

As cifras mencionadas estão a indicar o grau de 

enfraquecimento e dissolução da instituição da família em nossos dias. 

O adultério, o abandono do lar, a falta de religião, a ausência de 

preparação e orientação para o casamento, a embriaguez, o vício do 

jogo, o mundanismo, a irresponsabilidade, a violação dos deveres, 

divergência de gênios, o neo-malthusianismo e as práticas 

anticoncepcionais são as causas principais que geram a separação dos 

casais e, consequentemente, o desquite. Isso geralmente ocorre nas 

sociedades “alta” e “média”, com casais que possuem recursos 

financeiros, que os possibilitam a ingressar em juízo com ações 

ordinárias de desquite ou como pedidos de desquites amigáveis . E o 

que não dizer dos casais pobres, de situações econômica e financeira 

calamitosa, os quais se separam simplesmente e não podem regularizar 

as suas situações, ficando os filhos muitas vezes relegados ao mais 

completo abandono material e moral.”17  

Nesse sentido, o juizado de menores acabou cumprindo muitos requisitos que os 

intelectuais orgânicos da ditadura militar buscavam em seus aliados. Eram tecnoburocratas 

                                                 
16 SEMANA DE ESTUDOS DO PROBLEMA DO MENOR. Anais. 1971. Página: 79. 
17 Idem. Página: 82 
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movidos por valores conservadores e que tinham uma definição de “família normal” baseada 

no paternalismo. Além de serem guiados por uma noção de que a sociedade passava por um 

processo de desregramento o que aproximava com o anticomunismo. Por outro lado, como 

tecnocraburocratas não causavam riscos à ditadura militar, esta, além de não ver neles uma 

ameaça retribuiu o apoio permitindo aquilo que os profissionais tecnocratas mais prezam: a 

autonomia profissional para aplicação na sociedade dos conceitos científicos. Conforme vimos, 

essa noção de autonomia é uma ideologia produzida pelo capitalismo na sua frase monopolista, 

pois na verdade há no máximo uma ampliação dessa autonomia, não ela por completo, sendo 

que essa autonomia cientifica nunca é neutra em relação aos interesses políticos e econômicos. 

Dessa forma, o mantô da neutralidade serviu aos interesses da ditadura militar porque não ia 

contra os planos dela, pelo contrário, ajudava-a. 

    

CAPÍTULO II: AS AÇÕES COLABORACIONISTAS 

No dia 20 de agosto de 1970, o Jornal Folha de São Paulo noticiou que a “3 Camará 

Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou sentença da Vara da Fazenda Estadual no 

sentido de a Fazenda do Estado indenizaria a Sociedade de Diversões Pachinko”18empresa que 

teve as suas “138 maquinas” de jogos eletrônicos destruídas pelo incêndio no depósito público 

enquanto estavam apreendidas. A indenização ocorreu porque a Pachinko usou o argumento de 

que as máquinas (as quais estavam espalhadas em toda cidade de São Paulo) foram apreendidas 

pela Delegacia de Jogos de forma indevida, pela justificativa de se tratarem de máquinas de 

azar. Sendo que a Pachinko tinha o alvará de consentimento da Policia Técnica, cedido antes 

do início da atividade. Além disso, a empresa foi absolvida enquanto as máquinas estavam 

apreendidas.  

O que inicialmente parecia ser uma derrota do Estado teve uma reviravolta que pode ser 

verificada nas páginas do mesmo jornal no dia 5 de setembro daquele ano. Nele, o jornal 

descreve que as casas de jogos eletrônicos voltaram ao funcionamento depois de permanecerem 

48 horas fechadas por causa de uma liminar da Justiça do Menor daquele estado. Além disso, 

tiveram os seus alvarás de funcionamento cassados pela Divisão de Diversões Públicas, sobre 

                                                 
18 Jornal Folha de São Paulo 20/agosto/1970 – Página 14.  
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a alegação de que as máquinas poderiam ser enquadradas numa lei que protegia a economia 

popular.19  

 Motivos semelhantes também levaram os juízes de menores da Guanabara a reprimir no 

ano seguinte (1971) as casas de jogos eletrônicos da Guanabara. Dessa vez, o Juizado de 

Menores decidiu revogar a portaria 791(portaria que durou pouco tempo de um mês) que 

regulamentava os funcionamentos dessas casas sobre acusação de se tratarem de locais de 

“trafico de drogas” e de “incentivo da prostituição”.20 

O que no primeiro momento pode parecer uma curiosidade histórica de relatos 

interessantes sobre a repressão daquilo que seria hoje considerado como as antigas casas de 

fliperama e de suas máquinas, mostra que quando compreendido pela totalidade não foram 

simples casos isolados. É necessário ter como princípio que se tratava de ambientes 

frequentados em sua grande maioria por crianças e adolescentes. Além disso, esses ambientes 

de lazer foram responsáveis pela convivência de indivíduos de diferentes tipos de classes, 

gêneros e de gerações numa época em que se buscava o controle da opinião pública e uma 

homogeneização dos valores morais, a fim de ter o controle hegemônico da sociedade.   

Dessa forma, a repressão das casas de jogos eletrônicos realizada pelos funcionários da 

ditadura militar em conjunto com os juízes de menores, mostra que compartilhavam de valores 

em comum, baseados em ideias conservadoras em relação às normas que deveria guiar a 

sociedade. Além disso, é possível verificar que os dois grupos de profissionais viam o processo 

de mudança de costumes da década de 60, principalmente no pós 1968, como um ataque ao 

poder patriarcal, um ataque a uma definição de “família normal” considerada por esses.  

É possível perceber esse discurso de um afrouxamento moral, com mais evidencia, numa 

entrevista em que o juiz de menores Alyrio Cavallieri concedeu para a Revista Pais e Filhos. 

Nela ele declarou que “o hippie é um problema social, que a certa altura resolvesse com o 

emprego de uma autoridade consciente e bem dirigida”. A culpa para ele seria dos meios de 

comunicações que “dissipou a influência familiar. A culpa não é da família. É impossível 

sobrepor-se uma influência do clã sobre todos os meios agressivos de implantação de 

imagens”.21 

                                                 
19 Jornal Folha de São Paulo 5/setembro/1970- página 7.  
20 Jornal Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 3/agosto/1971 encontrado no Arquivo Nacional, BR NA, RIO PH, 

0.TXT 4705; Jornal Correio da Manhã .Rio de Janeiro,10/agosto/1971.  
21 Revista Pai e Filhos. Rio de Janeiro, outubro/1970/ano 3/número 2. Página: 118.  
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Os argumentos de Cavallieri tinham semelhanças com as ideias de ideólogos da ditadura 

militar como do General Ferdinando Carvalho, que publicou livros de ficções como forma de 

propagada anticomunista e de apologia ao regime militar. As suas historias ficcionais tinham 

como objetivo passar uma lição para população, de ser didático, e de alertar para uma suposta 

infiltração comunista que poderia ocorrer em vários setores da sociedade civil. Em relação à 

família, Carvalho definia que quando os pais não exercem o poder paternal-patriarcal ou 

permitem que os jovens pratiquem os novos costumes (que ele define como uma ingenuidade 

dos pais) transformam seus filhos em alvos fáceis para “sedutores comunistas”. Nas suas obras 

de ficções todos os personagens jovens que viraram comunista são oriundos de famílias que 

viviam na “imoralidade”. Um desses personagens, o Oscar Araújo Cintra, “cresceu e tornou-se 

homem numa vida indolente” e viviam nas companhias de “bicheiros, prostitutas e outros 

elementos semelhantes”22.Claras indicações que os ideólogos da DSN consideravam  jovens 

“imorais” como aqueles que estavam no caminho para se tornarem comunistas. 

Nesse sentido, tanto o General Carvalho e tanto o juiz de menor Cavallieri, tinham em 

comum a ideia de que as famílias estavam sendo atacadas por algo exterior, e embora as 

motivações de Carvalho fossem baseadas pelas noções de guerra total23 os dois consideravam 

casos de “rebeldias juvenis” como problema social. E essas ideias conservadoras em comum 

possibilitaram um mesmo plano de ação: censurar e reprimir os meios considerados como 

reprodutores de valores imorais. 

Dessa maneira, tratava-se de um projeto de poder realizado em conjunto para a 

homogeneização dos valores morais. Em que a ideia de preservação da família servia para 

direciona-la para as convicções e os valores propagados pelo regime militar. Com isso, a família 

passaria a ser reprodutora dos “bons valores”, adaptando as “gerações vindouras aos valores 

concebidos como essências pela nova ordem social que estaria sendo criada.”24 Sendo também 

                                                 
22 CARVALHO. General Ferdinando de. Os Setes Matizes do Vermelho, Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército-

Editora 1977, Página: 67.  
23 Segundo o General Golbery, teórico da Doutrina de Segurança Nacional, tratava-se de uma nova noção de 

guerra, uma “guerra moderna”, que diferente das antigas guerras, abrangia todos os recursos e setores da sociedade. 

Dessa maneira, o inimigo poderia vencer influenciando a opinião pública e influenciando  os valores morais. 

GOLBERY, General. Geopolítica do Brasil. Rio de Janeiro; Biblioteca do Exército, 1955. Página: 154. 
24 REZENDE, Maria José de. Ditadura Militar no Brasil: Repressão e Pretensão de Legitimidade (1964- 1984). 

Londrina; Eduel, 2001. Página: 47. 
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pacificas em relação às perdas dos direitos trabalhistas conquistados no período do Estado 

Novo, que estava sendo retirado pela ditadura militar.  

A repressão dos costumes, dessa forma, surgiu como aliada a repressão aos sindicados 

e formas de protestos contra a perda dos direitos trabalhistas, surgiu no mesmo momento em 

que se abaixava o salário mínimo. O baixo índice salarial foi o instrumento usado para aumentar 

a acumulação capitalista, além de servir como estimulo para os novos investimentos de 

“empresários nacionais associados e seus parceiros estrangeiros”, pois sabiam que os salários 

continuariam baixos.25A ditadura militar necessitava com isso, de trabalhadores disciplinados 

que acreditassem no discurso de que era necessário se sacrificarem para o Bem da Nação, 

enquanto que na verdade estavam sendo explorados. Para isso, a ditadura não só superexplorou 

a força de trabalho adulta como também superexplorou a força de trabalho infanto-juvenil, 

sobre a alegação de que seria uma forma de prevenção da marginalização, porém, os seus reais 

objetivos era de disciplinar os futuros trabalhadores para aceitarem as novas condições de 

trabalho. Nesse aspecto, contaram com o apoio do juizado de menores que ajudaram na 

consolidação da lei No 5.274 de 24 de abril de 1967, ao qual causou um recuo na proteção do 

trabalho infantil, pois autorizava a contratações de menores de 12 anos (o limite era 14 anos na 

constituição de 1946), permitindo que ganhassem 50% a menos por serem menores.26 

 Além disso, a associação da repressão dos costumes com a imposição de uma nova 

disciplina para o trabalho se encontrava até mesmo nas ações dos juízes de menores 

“moderados”, como o juiz Nilton de Silveira. Considerado como liberal pela imprensa, quando 

assumiu o cargo de juiz de menores de São Paulo em 1977 ele não enfatizava tanto o aspecto 

da imoralidade como causadora de infrações infanto-juvenil, enquanto também era guiado pela 

ideia de que o trabalho infantil era educativo. Dessa forma, pouco tempo depois em que assumiu 

o cargo, liberou a frequência de menores de 18 anos em bailes noturnos e em locais com 

máquinas de fliperama, “desde que fossem locais bem frequentados”.27 Ao mesmo tempo, 

permitiu o trabalho infanto-juvenil na função de cobrador de ônibus (revogando o provimento 

                                                 
25 GIANNASI, Carlos Alberto. A Doutrina de Segurança Nacional e o “Milagre econômico” (1969/1973). 

Dissertação de doutorado. Universidade de São Paulo,2011. Página 231.  
26 BOTELHO. Rosana Ulhôa. Uma História da Proteção à infância no Brasil da Questão do Menor aos Direitos 

da Criança e do Adolescente. Dissertação de Mestrado em História. Universidade de Brasília, 1993. Página : 74. 
27 Jornal Folha de São Paulo: 30/12/1977 Página: 13(Local); Jornal Folha de São Paulo: 19/03/1978. Página: 26 

(Segundo Caderno-Local). 
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de 1974), como forma de fazer que o menor tivesse “meios de auxiliar no sustento da 

casa”28.Mas em 1979, Silveira deixou de ser tão tolerante com os novos costumes, proibindo os 

fliperamas que fossem 300 metros próximos de alguma escola. Segundo ele a proibição foi feita 

“atendendo as reclamações de muitos educadores e em razão dos abusos que essas casas de 

diversão vem cometendo”29,porém, ele também enfatizou que tinha noticias de que havia 

“máquinas de jogos eletrônicos em bares, em locais onde funcionam o jogo de brilhar e onde 

há a venda de bebidas alcoólicas”30 onde os menores também frequentava, e afirmou que era 

contra isto que o Juizado de Menores estava querendo lutar. Prevalecia com isso, ainda a noção 

de que havia locais imorais e que esses seriam formadores de marginais, enquanto os locais de 

trabalho eram visto como educativo e necessário. 

                                                 
28 Jornal Folha de São Paulo: 24/09/1978. Página: 30 (Terceiro Caderno, Local). 
29 Jornal Folha de São Paulo: 24/04/1979. Página: 17 (Local). 
30 Idem.  
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A CONSTRUÇÃO DE UM PATRONO: A CONSTRUÇÃO DO MITO DE 

MARIA QUITÉRIA 

 

Raphael Pavão Rodrigues Coelho* 

 

INTRODUÇÃO 

A construção de um mito, seja ele em qualquer nível, implica a difusão de valores que 

determinado grupo, num dado contexto, busca propagar a partir da construção do personagem 

homenageado. A análise da composição dessa narrativa é peça chave para conseguimos 

entender o elo que existe entre uma entidadee as instituições que o cercam, sejam elas públicas 

ou privadas. 

Sendo assim, este artigo tem por finalidade discutir o contexto e os motivos que levaram 

a heroína de Guerra de Independência, Maria Quitéria, a se tornar, de forma inédita, Patrono do 

Quadro Complementar de Oficiais (QCO)1 do Exército brasileiro. Ineditismodo Exército, pois, 

pela primeira vez, uma repartição das Forças Armadas homenageava uma mulher em seu 

“Panteão” antes ocupado somente por homem. 

Procuraremos expor nesse trabalho que a importância desta escolha não se encontra 

somente no fato de o reconhecimento do papel heroico de uma mulher numa instituição tão 

conservadora quanto o Exército. Para nós, a relevância dessa escolha é de fundamental 

importância para compreendermos o contexto vivido pelo país na época do acontecido. 

                                                 
*Mestrando em História pela UFF 
1 Criada em 05 de abril de 1988, a Escola de Administração do Exército (EsAEx) está sediada na cidade de 

Salvador-BA. Suas atividades se iniciaram com os cursos ministrados a oficiais e graduados de carreira do 

Exército. Em 02 de outubro de 1989, a Lei nº 7.831 cria o Quadro Complementar de Oficiais, atendendo às 

mudanças exigidas pelo processo de modernização por que passava a Instituição. Coube, então, à EsAEx a missão 

de formar os oficiais desse novo Quadro. Um significativo momento para a Escola e, consequentemente, para o 

Exército, foi a inclusão do sexo feminino em 1992, ao formar a primeira turma composta por ambos os sexos, 

denominada Turma Maria Quitéria. Desde então, a Escola forma anualmente homens e mulheres com formação 

em distintas áreas do conhecimento, oriundos das mais diversas instituições de ensino superior reconhecidas pelo 

Ministério da Educação, que, aprovados em concurso de âmbito nacional, passam pelo Curso de Formação de 

Oficiais - o CFO/QC, para desempenhar e assumir as responsabilidades e funções de oficial do Exército, de acordo 

com suas especialidades. Em 08 de novembro de 2010, o Comandante do Exército através da Portaria nº 1.080, 

publicada no Boletim do Exército nº 45/2010 de 12 de novembro de 2010, transforma a Escola de Administração 

do Exército (EsAEx) em Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), modificando a sua missão e 

organização. Disponível em <http://www.esfcex.eb.mil.br/index.php/historico>. Acessado em 28/09/2017 
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Em suma, queremos demonstrar que a partir da promoção de Quitéria ao quadro do 

Patronato do Exército, podemos entender qual era o diálogo que os militares gostariam de 

produzir com seu público interno, a sociedade e o Estado brasileiro. Para que tal objetivo seja 

concretizado, necessitaremosoferecer uma pequena parte da história de Maria Quitéria, para 

depois discutir todas as ideias incutidas nesta ação. 

 

A HISTÓRIA DO SOLDADO MEDEIROS 

Maria Quitéria de Jesus nasceu em 1792, em São José das Itapororocas, freguesia de 

Nossa Senhora do Pôrto da Cachoeira (hoje município de Feira de Santana), na Bahia. Viveu 

boa parte de sua infância cuidando de sua família, já que sua mãe, Quitéria Maria, morreu 

quando a heroína era muito jovem, de acordo com os biógrafos Pereira Reis Júnior e João 

Francisco de Lima.2 Tal fato fez com que Quitéria acabasse por tomar para si o papel de cuidado 

do lar, desde muito cedo. 

Passando toda sua vida no interior baiano, Quitéria acabou se encontrando envolvida em 

toda a problematização do processo da Independência brasileira. Enquanto a Guerra Civil3 

acontecia na Bahia, tendo seus reflexos em Cachoeira, Maria Quitéria teria tomado 

conhecimento das lutas por comerciantes que por lá passavam e por José Cordeiro de Medeiros, 

seu cunhado, casado com Teresa Maria, sua irmã por parte de pai. A Junta do Governo enviou 

para todo o Recôncavo baiano emissários para convocar homens para a guerra. Um deles teria 

chegado à Serra da Agulha e anunciado que Portugal queria novamente o Brasil na condição de 

colônia, mas que D. Pedro teria escolhido ficar com os brasileiros. De acordo com Pereira Reis 

Jr, estes homens teriam pedido auxílio a Gonçalo sem obter sucesso. Contrariando o pai, Maria 

Quitéria teria sugerido que a deixasse se alistar, já que ela sabia manejar armas de fogo com 

maestria. Gonçalo teria então respondido que “mulheres tecem e bordam e que a guerra é para 

homens”.4 

                                                 
2 Ver: REIS JÚNIOR, Pereira. Maria Quitéria. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1953. Ver 

também: LIMA, João Francisco de. A incrível Maria Quitéria. São Paulo: Nova Época, 1977. 
3 Na Bahia, a Guerra de Independência durou até 02 de julho de 1823, quando as tropas portuguesas foram 

obrigadas a se retirar, culminando assim na vitória brasileira. Até hoje, na Bahia, comemora-se o feriado de 02 de 

julho em homenagem a expulsão dos portugueses e a vitória brasileira. 
4 REIS JÚNIOR, Pereira. Op. Cit. 
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Com a ajuda de seu cunhado e ainda contrariando a vontade do pai, Quitéria ingressou 

nas fileiras do Exército fingindo ser homem, utilizando o falso nome de Medeiros. Adiciona 

Reis Júnior que “manejando com segurança a arma de fogo, disciplinado e de comportamento 

exemplar, o soldado Medeiros é bem visto na tropa”. Logo, o “soldado Medeiros” é transferido 

para o Batalhão n.º 3 de Caçadores, que ficou conhecido como Voluntários do Príncipe D. Pedro 

ou Batalhão dos Periquitos, por causa da cor verde dos punhos e da gola de sua túnica.5 

De acordo com os biógrafos, sentindo a falta de sua filha, Gonçalo de Almeida teria 

descoberto que Quitéria estava lutando na guerra. Em Cachoeira, Gonçalo encontrou e 

reconheceu Maria disfarçada entre os homens e após uma breve discussão, onde tentou 

dissuadir a filha de continuar em batalha, denunciou-a para o comandante, Major José Antônio 

Silva Castro. O major teria permitido que Maria Quitéria continuasse no batalhão, alegando sua 

útil habilidade com armas de fogo e sua maioridade.6 

Já reconhecida como mulher, Quitéria foi elogiada inúmeras vezes pelo seu papel nas 

batalhas. Em Abril de 1823, em Barra do Paraguaçu, teria ocorrido um episódio em que Maria 

Quitéria comandou um grupo de mulheres civis que se uniu ao ‘batalhão dos periquitos’ para 

lutar, avançando contra a tropa portuguesa. Segundo Lima, o que teria ocorrido foi que tropas 

portuguesas atacaram a foz do rio Paraguaçu, uma das principais entradas para o Recôncavo e 

organizou-se uma resistência com militares e civis, incluindo idosos, crianças e mulheres, ao 

qual, Maria teria ficado responsável.7 

Ao fim da guerra, Maria Quitéria, junto de seu pelotão, foi homenageada por sua bravura 

por ninguém menos que o próprio Dom Pedro I, em plena capital. O Imperador a condecorou 

com a insígnia de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, maior honraria que um soldado 

pode receber por seu desempenho em batalha e em seguida, promoveu-a a alferes de linha.8 

Ao fim da guerra, Quitéria retornou ao anonimato até o fim da sua vida, ocorrida em 21 

de agosto de 1853. Apesar disso, após sua morte, sua memória não foi totalmente 

                                                 
5 Idem. 
6 LIMA, João Francisco de. Op. Cit. 
7 Idem. 
8 Patente extinta no Exército Brasileiro, tendo sido substituída em 1930 pela de segundo-tenente. 
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apagada,fossem nas festas populares baianas9 em comemoração ao dia 2 de julho10, na 

comemoração do centenário da Independência11, ou quando o Exército: 

No ano do centenário do falecimento da valorosa mulher-soldado o 

então Ministro da Guerra determinou, por intermédio do Aviso Nº 408, 

de 11 de maio de 1953, que em todos os estabelecimentos, repartições 

e unidades do Exército, fosse inaugurado, no dia 21 de agosto de 1953, 

o retrato da insigne patriota.12 

 

Entre essas e outras comemorações em que o nome e a figura de Maria Quitéria foram 

relembrados,é preciso destacar o momento onde a personagem atingiu o maior nível a que um 

soldado do Exército brasileiro pode alcançar. No ano de 1996, inserida no contexto da 

construção da Nova República brasileira: 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA; 

Considerando que Maria Quitéria de Jesus, por sua heroica atuação na 

Guerra da Independência, recebeu as honras de 1° Cadete e a comenda 

de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, além do honroso epíteto 

de “Heroína da Independência do Brasil”; 

Considerando que a homenagem a Maria Quitéria de Jesus, sertaneja 

baiana que lutou por nossa Independência, também é uma homenagem 

à mulher brasileira, hoje integrada ao Exército, por intermédio do 

Quadro Complementar de Oficiais, do Quadro de Saúde e das alunas 

dos Colégios Militares; 

DECRETA: 

Art. 1° Fica instituído como Patrono do Quadro Complementar de 

Oficiais do Exército Brasileiro MARIA QUITÉRIA DE JESUS. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 28 de junho de 1996; 175° da Independência e 108° da 

República.13 

 

 

PATRONOS: HERÓIS DO EXÉRCITO 

Um Patrono nada mais é que um símbolo de valores encarnados, um exemplo para os 

                                                 
9 KRAAY, Hendrik.A Independência no palco: o teatro histórico nacional na Bahia, 1857-1861. Seminário 

Internacional Independências nas Américas: 190 anos da Independência do Brasil na Bahia (2013: Salvador, BA). 
10 Batalha que expulsou as tropas portuguesas da Bahia. Ver: KRAAY, Hendrik. Between Brazil and Bahia: 

celebrating Dois de Julho in nineteenth-century Salvador. Journal of Latin American Studies, 31:2 (maio de 1999), 

pp. 255-286. 
11 Maria Quitéria virou nome de rua no bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro em 1922 junto de outros 

inúmeros personagens da Guerra de Independência. 
12 Site Oficial do Exército Brasileiro. Patronos – Maria Quitéria. Disponível em: <http://www.eb.mil.br/maria-

quiteria-quadro-complementar-de-oficiais>. Acessado em 09/11/2013. 
13 BRASIL. Decreto de 28 de Junho de 1996. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=143754>. Acessado em 29/10/2014. 
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soldados que vislumbram nesse personagem um exemplo a ser seguido. Logo, o Patrono é a 

representação da figura heroica para os militares. E o culto aos heróis é de extrema importância 

para instituições de uma forma geral. Isso se torna evidente nas palavras de José Murilo de 

Carvalho, quando este afirma que: 

Heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, 

pontos de referência, fulcros de identificação coletiva. São, por isso, 

instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a 

serviço da legitimação de regimes políticos.14 

 

Contudo, um herói não é simplesmente declarado, confessado, revelado. Para que tal 

honraria seja possível, se exige uma história que justifique a acesso de determinado personagem 

a essa locação. Ou seja, deve-se construir a narrativa de determinadafigura, de forma que 

consiga trazer a tona os sentimentos e os valores que interessam ao promotor, nesse caso, ao 

Exército. Como afirma o mesmo José Murilo de Carvalho: 

Herói que se preze tem de ter, de algum modo, a cara da nação. Tem de 

responder a alguma necessidade ou aspiração coletiva, refletir algum 

tipo de personalidade ou de comportamento que corresponda a um 

modelo coletivamente valorizado.15 

 

É partir deste idealheroico que se da à construção do Patrono. Os Patronos do Exército 

nada mais são do que o grupo de militares que despontaram de alguma forma no combate em 

prol da Nação. E foi assim que o Exército transformou Quitéria em Patrono do QCO. Contudo, 

para que se entenda melhor essa relação dos ideais necessários inseridos dentro dessecontexto, 

vamos analisar a construçãodo Duque de Caxias16como Patrono do Exército brasileiro, o 

primeiro a receber tal honraria. 

Até a década de 1920, apesar de não ser algo oficialmente estabelecido, o 

                                                 
14 CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990. Pg. 55. 
15 Idem. 
16Luís Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias (1803 – 1880), apelidado de "O Pacificador" e "O Duque de Ferro", 

foi um militar, político e monarquista brasileiro. Dentre os inúmeros feitos, destacam-se suas participações na 

derrocada dos movimentos regenciais da Balaiada e Farroupilha, além de comandar o Exército durante a Guerra 

da Tríplice Aliança. O Decreto do Governo Federal de 13 de março de 1962 imortalizou o nome do invicto Duque 

de Caxiascomo o Patrono do Exército Brasileiro. Fonte:<http://www.eb.mil.br/patronos/-

/asset_publisher/DJfoSfZcKPxu/content/biografia-resumida-do-

duquedecaxias?redirect=http%3A%2F%2Fwww.eb.mil.br%2Fpatronos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCEDJfoSf

ZcKPxu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn

-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3>. Acesso em 12/05/2015. Ver também: SOUZA, Adriana 

Barreto de. Duque de Caxias: o homem por trás do monumento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1803
http://pt.wikipedia.org/wiki/1880
http://www.eb.mil.br/patronos/-/asset_publisher/DJfoSfZcKPxu/content/biografia-resumida-do-duquede
http://www.eb.mil.br/patronos/-/asset_publisher/DJfoSfZcKPxu/content/biografia-resumida-do-duquede
http://www.eb.mil.br/patronos/-/asset_publisher/DJfoSfZcKPxu/content/biografia-resumida-do-duquede
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MarechalOsorio17 era cultuado como Patrono do Exército, sendo, o dia do Exército, celebrado 

no dia da Batalha de Tuiuti18, famosa pela participação de Osório. Mesmo que sua consagração 

só tenha ocorrido na década de 1960, a transformação do Duque Caxias em Patrono do Exército 

brasileiro iniciou-se no momento de reconstrução nacional vivida durante os anos 1920, mas 

principalmente, durante a Era Vargas19, a começar, pela mudança da comemoração do dia do 

Exército para 25 de agosto, aniversário do“Duque de Ferro”. 

A questão dessa reconstrução se deu numa escala tão elevada, que, como demonstra Celso 

Castro, “o termo ‘Patrono’ não existia (...) na tradição militar brasileira. A inspiração francesa 

para essa nova ‘tradição’ encontrou, no entanto, terreno propício para vingar devido à admiração 

que então se tinha pela cultura militar francesa”.20 

Podemos ver como é claro o diálogo que podemos fazer entre as ideias de José Murilo de 

Carvalho e Celso Castro. O “terreno propício” descrito por Celso Castro é uma das 

características descritas por José Murilo como fundamentais para a concretização da mitificação 

de um personagem. 

Voltando a debater a construção de Caxias como Patrono do Exército, é preciso lembrar 

que a década de 1920 no Brasil foi um período conturbado com movimentos de questionamento 

aos valores desenvolvidos durante a República Velha. Mais especificamente ligados à vida 

militar, o Exército precisou enfrentar esses levantes de contestação, tanto do cotidiano militar, 

como da situação sócio-política brasileira. Por isso mesmo, “É interessante observar que a 

oficialização do ‘culto a Caxias’ se dá em 1923, ano seguinte à revolta de 05 de julho de 192221, 

                                                 
17 Manoel Luís Osorio (1808-1879) nasceu em 10 de maio de 1808, na antiga Vila de Santo Antônio do Arroio, 

hoje Município de Osório, no Rio Grande do Sul. De soldado a marechal fez-se presente em todas as campanhas 

travadas pela manutenção e configuração de nossas fronteiras sul e oeste, desde a Independência até a Guerra da 

Tríplice Aliança. A Batalha de Tuiuti, em maio de 1866, foi o ápice da sua trajetória. Condutor de homens por 

excelência e habilíssimo em aproveitar as propriedades do terreno, foi escolhido como Patrono da Arma de 

Cavalaria, por encarnar em vida os ideais de coragem, arrojo e habilidade no combate, inserindo-se, assim, na 

História do Brasil, como um de seus personagens mais significativos na galeria dos imortais heróis do nosso país. 

Fonte: <http://www.esa.ensino.eb.br/cursos/cavalaria/patrono.asp>. Acesso em 12/05/2015. 
18 Uma das mais importantes batalhas da Guerra do Paraguai (1864-1870). Ver: IZECKSOHN, Vitor. A Guerra 

do Paraguai. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial. Vol.I, Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 2009. 
19 Período de 1930 a 1945 governado por Getúlio Vargas. Ver: Ver: FERREIRA, Jorge Luiz; DELGADO, Lucília 

de Almeida Neves. O Brasil republicano. Vol. 2. Civilização Brasileira, 2003. 
20 CASTRO, Celso. CASTRO, Celso. Entre Caxias e Osório: a Criação do Culto ao Patrono do Exército Brasileiro. 

Estudos históricos. Vol. 25, 2000. Pg. 106. 
21 LANNA Jr, Mário Cleber Martins. Tenentismo e crises políticas na Primeira República. In: FERREIRA, Jorge; 

DELGADO, Maria Lúcia. (orgs.). O Brasil Republicano. RJ: Civilização Brasileira, 2007. Vol.1. 

 

http://www.esa.ensino.eb.br/cursos/cavalaria/patrono.asp
http://www.esa.ensino.eb.br/cursos/cavalaria/patrono.asp
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que inaugurou o movimento tenentista - nos anos seguintes, o Brasil viveu seguidas rebeliões 

militares”.22 

Nesse contexto, é possível dizer que “até 1930, o objetivo a ser alcançado, no plano 

simbólico, era a afirmação do valor da legalidade e do afastamento da política, a bem da unidade 

interna do Exército, despedaçada, nos anos 20, por diversas revoltas internas e clivagens 

políticas”.23 

Assim, Caxias aparecia como “símbolo da união militar e, acima disso, da própria nação, 

passando a representar ‘a cara nacional conservadora da República’”.24Castro mostra a ligação 

da construção de Caxias e sua relação com o modelo de projeto político proposto a partir da 

década de 1930, ao mostrar que: 

O conteúdo veiculado nas comemorações do Dia do Soldado na década de 

1930 destaca duas características centrais diretamente relacionadas à 

autoridade de Caxias: sua atuação como ‘pacificador’' e como mantenedor da 

unidade do Brasil. Dentro de projeto político autoritário vitorioso, essas 

qualidades eram importantes para a crítica ao funcionamento da democracia 

política liberal e das alternativas socialistas, vistas como elementos de divisão 

ou simplesmente como 'subversivas' (...). Em 1935, por exemplo, editorial da 

Defesa Nacional referente ao Dia do Soldado pregava uma campanha de 

defesa de qualidades militares ‘sagradas’' como espírito de ordem, 

subordinação, camaradagem e sacrifício, que estariam “ameaçados na hora 

presente pela ação subversiva de agitadores inescrupulosos, inimigos da Pátria 

e do Exército”. Era necessária, segundo o editorial, uma reação sistemática 

contra a ‘obra de destruição’.25 

 

Por isso, é possível alegar que a alteração de Osório para Caxias não foi feita pura e 

simplesmente por um capricho. Osório, venerado dentro das fileiras militares, não possuía as 

características requeridas para ser o exemplo ou modelo de uma política conservadora e 

autoritária, como pretendido pelo Exército. Para isso, foi necessário cultuar sistematicamente a 

figura de Caxias para que sua imagem fosse compreendida pelos militares (como esse símbolo 

de valores preconizados pelo Exército) epara que a sociedade pudesse ver o seu exemplo como 

símbolo da atuação do Estado brasileiro inaugurado no governo Vargas, a partir de 1930. 

Esta mesmalógicadeve ser aplicadaa nossa análise para compreendermos a escolha de 

Maria Quitéria. Assim como a escolha de Caxias, tornar Quitéria Patrono do QCO não foi uma 

                                                 
22 CASTRO, Celso. Op. cit. Pg. 107. 
23 Idem. 
24 Idem. 
25 CASTRO, Celso. Op. cit. Pg. 111. 
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escolha ao acaso. Sim, é verdade que por ser uma heroína baiana e por lá estar localizado o 

quartel onde são formados os Oficiais do Quadro Complementar, sua escolha se apresenta como 

algo bastante lógico e, até mesmo, necessário. Coloca-se um herói local como forma de 

desenvolver um sentimento de pertencimento à uma instituição com a do estado baiano, além 

de homenagear a própria heroína, que viveu e morreu na Bahia. 

Porém, como já foi explicitada neste texto, uma escolha de tamanha magnitude, não se 

dá somente por meras homenagens, mas sim, procura transparecer um valor político e social. 

Ou seja, ao escolher Maria Quitéria, o Exército procura, através desta personagem, um 

determinado conjunto de valores que o mesmo quer transparecer para seus comandados e para 

a sociedade como um todo. 

 

A MULHER NO EXÉRCITO E NA NOVA REPÚBLICA 

Para nós a preferência por uma personagem feminina para ser inserida num quadro de 

alto escalão, até então formado só por homens, nos mostra uma valorização da mulher como 

sujeito relevante, não só nas Forças Armadas, mas em nossa sociedade. Essa intenção fica 

evidente quando vemos no texto que tornou Quitéria Patrono os dizeres “considerando que a 

homenagem a Maria Quitéria de Jesus, sertaneja baiana que lutou por nossa Independência, 

também é uma homenagem à mulher brasileira, hoje integrada ao Exército”. Ao consagrar 

Maria Quitéria, o Exército, que primeiramente agregou as mulheres em suas fileiras, passou a 

não só reconhecer a mulher como uma figura do mundo militar, mas também como alguém que 

merecia ser homenageada. 

Inserido neste cenário, a discussão de gênero não se mostra apenas interessante, mas como 

uma emergência nos debates historiográficos. Discutir o papel da mulher dentro do Exército, 

uma das instituições mais conservadoras de nossa sociedade, é de extrema importância e 

relevância, principalmente para melhor entendermos a escolha do Exército. Isso ocorre 

prioritariamente, pois: 

As armas e a guerra têm sido associadas à masculinidade. É como se a 

violência fosse uma exclusividade masculina, uma forma de “provar 

que é homem”,é como se as armas só pudessem ser usadas por homens. 

A participação direta de mulheres em lutas violentas é geralmente 

esquecida, dificilmente reconhecida. Entretanto, apesar disso, de 



 

 

 

ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

985 

 

alguma maneira, as mulheres sempre estiveram envolvidas em guerras, 

revoltas e guerrilhas.26 

 

A escolha de Maria Quitéria está inserida no contexto do processo da redemocratização 

brasileira. O fim da ditadura trouxe para as Forças Armada uma imagem bastante desgastada 

que perdura ate os dias de hoje. Exército, Marinha e Aeronáutica acabaram marcados por serem 

relacionados a instituições perversas e violentas, devido principalmente aos acontecimentos 

envolvendo a tortura e a repressão promovida pelos militares nesse período. É imperativo 

ratificar que: 

As Forças Armadas não são instituições isoladas da sociedade e estão 

intrinsecamente conectadas ao processo social e ao projeto que cada 

sociedade estabelece para si em termos de defesa e de construção de 

direitos de cidadania e de soberania. A partir disso, pode-se sustentar 

que tal incorporação é fato importante na definição das relações civis-

militares. Isto porque, em princípio, se um país estabelece o 

alinhamento das Forças Armadas ao poder civil democrático, as Forças 

Armadas devem expressar o perfil da sociedade à qual servem e 

obedecem.27 

Por esse motivo, se tornou extremamente necessário que elas promovessem uma 

reestruturação em busca de restabelecer uma relação saudável com o Estado e a sociedade civil 

como um todo. Inserido nesse conjunto, o Exército necessitava reverter essa imagem 

conservadora e negativa que o identificava. Aliando-se a questão da busca de direitos clamada 

pela sociedade, a partir da década de 1980, inserido no conjunto do processo de 

redemocratização brasileira, as Forças Armadas buscaram agregar, cada um ao próprioformato, 

essas necessidades a fim estabeleceruma ligação com a sociedade. 

É preciso reiterar que neste momento que esses acontecimentos não podem ser analisados 

de forma isolada. Não se pode cometer o equivoco de entender a conquista da entrada das 

mulheres nas Forças Armadas como uma simples vitória da luta por direitos, nem discutir essas 

transformações como um ato permissivo por parte das Forças Armadas. Ambos os fatos 

ocorrem simultaneamente e se completam. 

Durante a década de 1980, ao mesmo tempo em que vemos o processo de 

redemocratização no Brasil, vemos um processo de renovação do Exército Brasileiro. O 

                                                 
26 WOLFF, Cristina Scheibe. Em armas: Amazonas, Soldadas, Sertanejas, Guerrilheiras. In: PINSKY, Carla 

Bassanezi; PEDRO, Joana Maria. Nova História das Mulheres no Brasil. SP: Contexto, 2012. Pg.423. 
27 D’ARAÚJO, Maria Celina. Mulheres, homossexuais Forças Armadas no Brasil. In: CASTRO, Celso, 

IZECKSOHN, Vitor, e KRAAY, Hendrik (eds.) Nova história militar brasileira. Rio de Janeiro: FGV: Bom Texto, 

2004. (eds.). Pg. 440-441. 
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Exército promove essa necessária transformação, a fim de se mostrar como um novo modelo 

que está inserido nesse novo Brasil, onde as mulheres devem ter seu papel reconhecido, tanto 

na história, como na construção dessa nova Nação. Escolher Maria Quitéria como Patrono em 

1996 é, dessa forma, mais um passo para que o Exército se adeque a esse novo momento político 

e social vivido no Brasil. 

Contudo, essas transformações não devem ser vistas como uma quebra total da estrutura 

militar, muito pelo contrário. Com a adoção de Quitéria como Patrono do QCO, as Forças 

Armadas procuram assim promover um processo de diálogo com a sociedade sem esquecer 

seus ideais e valores. Em suma, as ideias de valorização do papel da mulher são absorvidas e 

contribuem para a idealização do projeto política do Exército inserido na Nova República. 

É nesta conjuntura que figura de Maria Quitéria se mostrou importante. A escolha dela 

foi um passo decisivo para estabelecer esse elo entre as mudanças necessárias e as permanências 

fundamentais. José Murilo de Carvalho nos mostra que: 

Símbolos, alegorias, mitos só criam raízes quando há terreno social e cultural 

no qual se alimentarem. Na ausência de tal base, a tentativa de criá-los, de 

manipulá-los, de utilizá-los como elementos de legitimação, cai no vazio, 

quando não no ridículo.28 

 

A heroína encontrou assim, na construção de sua história, valores destacados pelo meio 

militar, assim como um “terreno fértil” para o desenvolvimento de seu mito. Quitéria era 

mulher, parda/mestiça,sertaneja,características que esse o Brasil da Nova República procurava. 

Ao mesmo tempoQuitériapossuía “qualidades militares ‘sagradas’ como espírito de ordem, 

subordinação, camaradagem e sacrifício”. Foi a percursora das mulheres no Exército brasileiro 

e, assim, se mostrou uma escolha das mais acertadas, como símbolo desse processo de inserção 

das mulheres no meio militar que, como vimos, ainda se encontra embrionário. 

Podemos considerar que a edificação de Maria Quitéria personificou esse processo 

paradoxal (e ao mesmo tempo, complementar) que o Exército vivenciou a partir dos anos 1980. 

Ela apresentou a renovação necessária e a manutenção precisa. Afinal, podemos considerar a 

consagração de Maria Quitéria em Patrono do QCO como um símbolo que representou como o 

Exército brasileiro absorveu e lidou, dentro dos seus preceitos, com as novas demandas que 

                                                 
28CARVALHO, José Murilo de.Op. Cit. Pg. 89. 
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surgiram após a Ditadura Militar, com o intuito de restabelecer sua ligação com a sociedade, 

sem que sua estrutura tradicional fosse perdida. 

Por isso que em sua narrativa valoriza-se não só o fato dela ser mulher, mas se destaca 

seu amor pela Nação e sua bravura em combate. Quitéria representa a “renovação 

conservadora” do Exército. Como demonstra Cristina Wolff: 

Com alguma frequência, conforme as exigências do momento, o fato de uma 

mulher aventurar-se a portar armas e lutar em uma rebelião não é mal 

recebido, pelo contrário, é usado como um incentivo aos homens para fazerem 

o mesmo: se até uma mulher é capaz de tamanha impavidez, como ficam os 

homens reticentes? (...) a figura de Maria Quitéria foi explorada pelas 

autoridades como uma maneira de atrair voluntários: uma mulher disposta a 

morrer pelo Brasil incentiva os “filhos da pátria” a também demonstrar 

bravura.29 

 

Se Caxias era o personagem que colaborava para a manutenção do regime autoritário do 

Estado Novo, Quitéria era a personagem que se enquadrou nas demandas do novo regime 

republicano, instaurado após 1985. Porém, para o sucesso de seus cultos, eles não deveriam 

somente dialogar com o público externo e, sim, terem em suas histórias, características que 

internamente fossem valorizadas pelos soldados, que assim se identificariam com a história 

desses grandes heróis. 

 

CONCLUSÃO 

Nosso principal objetivo neste trabalho foi o de demonstrar que o processo para o 

destaque de um personagem como representante de uma instituição, ou seja, uma figura que 

possui ideais, valores e ações que devem ser seguidos, não é feito de forma gratuita. Sua escolha 

está na conjunção entre ideias (muitas vezes fixadas historicamente) que determinado grupo 

gostaria de transparecer, mas que se encontram dentro de um contexto. 

É importantíssimo, mais uma vez, destacar que em nenhuma hipótese podemos considerar 

esses movimentos sendo consequentes um do outro. Dá-se uma relação sem qualquer 

hierarquização de importância entre elas. A escolha de Maria Quitéria nessa lógica de 

restabelecimento da conexão com a sociedade é feita no bojo das discussões sociais e da 

reestruturação militar pós-ditadura. Um evento só faz sentido quando se analisa o outro. 

                                                 
29 WOLFF, Cristina Scheibe. Op. Cit. Pg.425. 
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Entretanto, não podemos entender que um ocorre somente devido ao outro. São àqueles 

aspectos que Antônio Carlos Peixoto chamou de “fenômenos de interações”.30 Para ele: 

Essa noção também permite que o jogo político das Forças Armadas 

seja percebido como resultado de convergências estabelecidas entre as 

elites militares e as frações das elites civis. O output político das Forças 

Armadas não é mais reduzido a pressões puramente institucionais ou 

sociais. Ele será o resultado de convergências decorrentes de certo tipo 

de percepções análogas e da fixação de certo número de objetivos 

também semelhantes, referentes ao processo do desenvolvimento 

global. É em função dessas convergências que os agentes militares e 

civis organizam seus sistemas de alianças, que podem variar segundo 

as mudanças criadas pela dinâmica da vida social e afetam as 

percepções e objetivos.31 

 

Ao analisar a construção de Maria Quitéria como Patrono do Quadro Complementar de 

Oficiais, enxergamos que essa interação ocorre de forma precisa. Assim como foi feita a escolha 

do Duque de Caxias como Patrono do Exército, Maria Quitéria obedece a uma lógica que liga 

valores tradicionais das Forças Armadas, inseridos em um contexto de mudanças necessárias. 

Ela representa o reconhecimento do papel de uma mulhercomo sujeito preponderante para a 

História; ao mesmo tempo em quedesenvolve valores tradicionais do Exército, como o amor 

pela nação, à bravura e a coragem que se procura nos soldados das fileiras da tropa. 

Obviamente que este texto analisa somente um aspecto da escolha de Quitéria como uma 

heroína militar. Não que isto o torne algo simplório, mas é preciso reconhecer que existem 

inúmeras análises e problematizações que ainda precisam ser feitas, principalmente 

relacionados à questão de gênero (ao papel da mulher dentro das Forças Armadas), raça e classe. 

Todavia, é de nosso entendimento que o processo deste trabalho é de grande relevância. 

Discutir as formas e a importância do lugarda mulher no processo histórico, mesmo este sendo 

inserido no contexto militar, se apresenta como um debate historiográfico atual e fundamental, 

contido nos preceitos que a Nova História política preza.32

                                                 
30 PEIXOTO, Antônio Carlos. O Clube Militar e os confrontos no seio das Forças Armadas (1945-1964). In: 

ROUQUIÉ, Alain (org.). Os Partidos Militares no Brasil. Rio de Janeiro: Record. 
31 Idem, Pg.32-33. 
32 BERSTEIN, Serge. Culturas Política e historiografia. In: AZEVEDO, Cecilia; ROLLEMBERG, Denise; 

BICALHO, Maria Fernanda Baptista, KNAUSS, Paulo; QUADRAT, Samantha Viz. Cultura politica, memória e 

historiografia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 
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DOS JORNAIS PARA AS TELAS: 

A REPRESENTAÇÃO DO ESQUADRÃO DA MORTE NO CINEMA 

BRASILEIRO DA DÉCADA DE 1970 

 

Renata dos Santos Ferreira1 

 

A memória política brasileira está presente no cinema nacional de variadas maneiras. 

Uma delas, a que retrata mais especificamente o cotidiano de violência policial e repressão do 

Estado, serviu de base para o roteiro de três filmes produzidos na década de 1970 que abordaram 

o Esquadrão da Morte, grupo formado por policiais que executavam criminosos. Neste artigo 

proponho um estudo sobre essa representação do Esquadrão da Morte nos filmes “Lúcio Flávio, 

passageiro da agonia” (Hector Babenco, 1977), “Eu matei Lúcio Flávio” (Antônio Calmon, 

1979) e “República dos assassinos” (Miguel Faria Jr., 1979). Temas como a violência de 

Estado, corrupção policial e denúncia social compõem as tramas que apresentam uma visão 

política do Brasil na ditadura civil-militar (1964-1985). 

Esta análise tem início a partir da leitura de uma matéria intitulada “Culto sinistro”, 

publicada na edição da revista Veja de 21 de novembro de 1979, página 156, na seção dedicada 

ao cinema. Assinado pelo crítico cinematográfico Paulo Perdigão, o artigo destacava um novo 

filão nas telas brasileiras, o “esquadrão da morte”, e também o fato de o ex-policial Mariel 

Moryscotte de Mattos servir de inspiração para personagens de três filmes que traziam em seus 

enredos interpretações sobre a violência perpetrada pelo Estado brasileiro no período da 

ditadura civil-militar e manifestavam pontos de vista diversos sobre o tema – ora condenando, 

legitimando e até glamurizando os policiais justiceiros e seus atos. 

É preciso considerar que um estudo sobre a representação do Esquadrão da Morte no 

cinema brasileiro deve considerar duas questões fundamentais: o fenômeno do Esquadrão na 

imprensa, que vai dar origem aos roteiros cinematográficos; e a análise e recepção dos filmes. 

Antes de analisar cada um dos longas-metragens, com base nas teorias e metodologias 

                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGH-

UERJ). E-mail: rsanfer76@gmail.com. 
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desenvolvidas com o objetivo de pesquisar a relação entre cinema e história, é importante 

entender o fato que ensejou essas produções cinematográficas. Além dos trabalhos de 

pesquisadores como Márcia Costa e Michel Misse, os jornais da época fornecem meios de 

compreender o que significou a experiência do Esquadrão da Morte e suas implicações 

históricas e políticas. Neste primeiro momento, a pesquisa se concentrou nos jornais O Globo 

e Última Hora, que publicaram, cada um, entre o final da década de 1950 e início dos anos 

1970, centenas de reportagens que tiveram como objeto as consequências de ações do 

Esquadrão e os inquéritos policiais que apuravam crimes supostamente cometidos por membros 

de grupos de justiceiros chamados de esquadrões da morte. 

 

UMA CAVEIRA E DUAS TÍBIAS CRUZADAS 

Em uma pesquisa no acervo online do jornal O Globo, localizamos na edição matutina de 

20 de janeiro de 1958, na coluna de Henrique Pongetti (“Henrique Pongetti apresenta o show 

da cidade”), página 3, pela primeira vez a menção a um grupo de extermínio de criminosos 

denominado pelo jornalista como “esquadrão da morte”. A pequena matéria tem como título 

“Júri na madrugada” e defende claramente a atitude de policiais do Rio de Janeiro que agem 

como os colegas de Chicago e Nova Iorque na época de ouro do gangsterismo: executam 

criminosos “contra os quais o emprego da justiça comum seria uma irrisão, seria desprezo pela 

vida e pela propriedade dos homens de bem”. 

O que Pongetti afirma em sua coluna no jornal – e isso era comum em outros periódicos 

da época, como o Última Hora – é o apoio que grupos de extermínio de criminosos comuns, 

conhecidos como esquadrões da morte, tiveram em parte da imprensa e da população, que 

confiava no discurso moralista de defesa da sociedade e preservação da ordem pública contra o 

crime. As ocorrências do termo “Esquadrão da Morte” em O Globo e Última Hora aumentaram 

consideravelmente a partir de 1959, o que indica que o Esquadrão já fazia parte da rotina do 

noticiário policial do Rio de Janeiro.2 

                                                 
2 Em pesquisa realizada no acervo online do jornal O Globo, constata-se que na década de 1960, 218 páginas fazem 

menção ao Esquadrão da Morte; na década de 1970, 979 páginas; na década de 1980, 408 páginas. Nesta contagem, 

incluem-se também matérias ou referências, nos anos 70 e 80, aos filmes “Lúcio Flávio, passageiro da agonia”; 

“Eu matei Lúcio Flávio”; e “República dos assassinos”. 
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No ano de 1957, a Associação Comercial do Rio de Janeiro cobrava do então Secretário 

do Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP), general Amaury Kruel, medidas 

efetivas contra o aumento do número de roubos e assaltos no estado. O general criou então o 

Serviço de Diligências Especiais (SDE), “com permissão de ‘caçar bandido à bala’”,3 que 

contou com o apoio de parte da imprensa e da população. Os integrantes do SDE ficaram 

conhecidos como o primeiro Esquadrão da Morte do Rio de Janeiro. 

Michel Misse resume a trajetória da violência policial entre as décadas de 1950 e 70, no 

Rio de Janeiro: 

A tradicional violência da polícia carioca começa a atravessar etapas de 

acumulação que competem com as do banditismo urbano: o esquadrão 

criado por Kruel em 1958, o aparecimento de novos esquadrões no 

início dos anos 60, a criação dos Homens de Ouro em 1964 e da 

Scuderie Le Cocq em 1962, a matança de bandidos em Caxias e no Rio 

em 1963, documentada por Santos Lemos no livro “Sangue no 311”, de 

1967, os rótulos jornalísticos aplicados às chacinas de bandidos, 

atribuídas ao “Mão Branca” e a outras alcunhas macabras (“Rosa 

Vermelha”, “Lírio Branco” etc.), entre 1964 e 1971, a proliferação da 

“polícia mineira” na Baixada, na década de 70, documentada por 

Percival de Souza (Souza, 1980), são ainda hoje importantes referências 

dessa história.4 

 

Márcia Regina da Costa analisa o processo de formação de grupos de policiais com 

autorização para exterminar criminosos comuns a partir da década de 1950, no Rio de Janeiro, 

em resposta ao aumento do número de crimes propagandeado pela imprensa: 

[...] a formação de grupos de policiais com a missão dada pelas 

autoridades para matar, caso fosse necessário, supostos marginais foi 

um dos fatos que anunciaram os novos tempos de violência. O Estado, 

personificado no chefe de polícia da então capital do Brasil, com o aval 

de políticos, de parte da imprensa, comerciantes e de setores da 

população, delegou o uso da violência de forma extralegal a um grupo 

de policiais com a missão de limpar a sociedade de “perigosos 

bandidos”. O resultado disso foi que o Esquadrão da Morte, nos anos 

seguintes, utilizaram e pilharam (sic) o Estado para garantir a realização 

de seus interesses privados.5 

                                                 
3 COSTA, Márcia Regina da. 1968: o Esquadrão da Morte em São Paulo. In: SILVA, Ana Amélia da; CHAIA, 

Miguel Wady (orgs.). Sociedade, cultura e política: ensaios críticos. São Paulo: Educ, 2003. 
4 MISSE, Michel. Tradições do banditismo urbano no Rio: invenção ou acumulação social. Revista Semear, PUC-

Rio, n. 6, 2002. Disponível em: http://www.letras.puc-rio.br/unidades&nucleos/catedra/revista/6Sem_15.html. 

Consulta em: 24 abr. 2017. Outras fontes registram a criação dos Homens de Ouro no ano de 1969. 
5 COSTA, Márcia Regina da. Rio de Janeiro e São Paulo nos anos 60: a constituição do Esquadrão da Morte. Anais 

do XXII Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu, 1998. p. 8-9. 
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Um dos grupos mais conhecidos foi criado em 1969, pelo secretário de segurança pública 

carioca, general Luiz de França Oliveira, durante o governo do presidente Emílio Garrastazu 

Médici. Era formado por 12 policiais considerados de elite, batizados como “Homens de 

Ouro”,6 com liberdade para exterminar e torturar criminosos. As ações violentas e os 

assassinatos praticados pelos policiais desse grupo, bem como as denúncias de corrupção 

tiveram grande repercussão e apelo na imprensa da época, especialmente em jornais populares 

como Última Hora, A Luta Democrática e O Dia, entre o final dos anos de 1950 e início dos 

1970, período em que, segundo Márcia Costa,7 jornais e revistas deram maior destaque à 

violência urbana.8 

No final da década de 1960, o jornal O Globo publica várias reportagens sobre as 

execuções e a barbárie do Esquadrão da Morte carioca, descrevendo com detalhes o modus 

operandi dos justiceiros. Em 1970, a edição matutina de 25 de julho de O Globo traz, na página 

3, matéria anunciando a ordem do presidente Médici de acabar com os “esquadrões da morte” 

em todo o país, atendendo a um clamor nacional contra as execuções sumárias e a onda de 

violência praticada por elementos do Esquadrão da Morte.9 A reportagem traz também 

                                                 
6 Policiais associados à Scuderie Le Cocq. Batizada em homenagem ao agente Milton Le Cocq, morto em 1964 

durante um tiroteio entre policiais e assaltantes liderados por Manoel Moreira, o Cara de Cavalo. Le Cocq 

pertenceu à PE (Polícia Especial), atuante no Estado Novo de Vargas, que agia contra presos políticos. A Scuderie 

Le Cocq ficaria conhecida como Esquadrão da Morte, devido ao fato de seus membros, entre eles Mariel 

Moryscotte e Sivuca, estarem envolvidos em vários assassinatos atribuídos ao Esquadrão. COSTA, Márcia Regina 

da, 1998, op. cit. Ver também LEITÃO, Alexandre. A Scuderie Le Cocq. Revista de História da Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2016. Disponível em: <http://www.rhbn.com.br/secao/artigos/a-

scuderie-le-cocq>. Consulta em: 4 fev. 2016; Le Cocq vive “fim melancólico” no Rio. Folha de S. Paulo, 28 de 

maio de 2006. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u122101.shtml>. Acesso em: 

4 fev. 2016. 
7 COSTA. Márcia Regina da. A violência disseminada: a violência urbana é particularidade da sociedade 

brasileira? São Paulo em Perspectiva, v. 13 n. 4, out.-dez. 1999. Diego de Oliveira Souza cita a descrição do modus 

operandi do esquadrão do Rio de Janeiro publicada na edição da revista Veja de 4 de dezembro de 1968, que 

dedicou matéria de capa aos esquadrões da morte: “Os corpos dos marginais surgem à margem das estradas, no 

fundo dos buracos, em ruas abandonadas. Nos pulsos trazem marcas de algemas. Sobre o peito o emblema do 

Esquadrão da Morte: a caveira e dois ossos em xis. (...) E todos os dias surgem notícias de caçadas a bandidos que 

os policiais consideram irrecuperáveis”. (Veja, 4 dez. 1968, p. 26.). In: SOUZA, Diego de Oliveira. Entre violência 

e (in)justiça: o esquadrão da morte paulista (1968-1979). Mouseion: Revista do Museu e Arquivo Histórico La 

Salle, n. 18, p. 149-168, ago. 2014. p. 153. 
8 Cf. DAEMON, Flora; MENDONÇA, Kleber. Entre a Lei e a execução: uma genealogia dos grupos de extermínio 

na imprensa carioca. In: XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Recife, PE, 2-6 set. 2011. 

Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-1246-1.pdf>. Acesso em: 2 ago. 

2016; JUPIARA, Aloy; OTÁVIO, Chico. Os porões da contravenção. Rio de Janeiro: Record, 2015; SILVA, 

Aguinaldo. Turno da noite: memórias de um ex-repórter de polícia. Rio de Janeiro: Objetiva, 2016. 
9 Ordem de Médici é acabar com o Esquadrão. O Globo. Rio de Janeiro, 25 de julho de 1970, página 3. 
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manifestações favoráveis à decisão do presidente por parte do governador do estado da 

Guanabara, Negrão de Lima, de deputados federais, entre eles o marechal Amaury Kruel, ex-

chefe de polícia do Rio de Janeiro, e de senadores do MDB e da Arena, de membros do 

Judiciário e de religiosos como o cardeal dom Vicente Scherer, arcebispo de Porto Alegre, e o 

bispo auxiliar de São Paulo dom José Lafayette Álvares, além de várias outras personalidades. 

O que a matéria do Globo demonstra é que o Esquadrão da Morte tinha se tornado um 

problema de magnitude nacional, e embora a existência de grupos de extermínio representasse 

um atentado ao estado de direito, uma parcela da sociedade apoiava e confiava na atividade dos 

esquadrões, conforme se pode constatar no depoimento do cônego Emílio Silva, um especialista 

em direito canônico que se notabilizou por defender a pena de morte. Silva defendeu a atitude 

de Médici e lamentou que esta não encontrasse total apoio na sociedade. 

Para Maria Cristina Vicentin,10 os meios de comunicação são construtores privilegiados 

de representações sociais sobre o crime e a violência, uma vez que nomeiam, classificam, 

produzem e legitimam sentidos e discursos sobre estas práticas. Portanto, o fato de Mariel 

Moryscotte inspirar personagens no cinema não foi mero acaso. Um dos 12 Homens de Ouro, 

membro mais conhecido do Esquadrão da Morte, era um personagem folclórico, símbolo de 

uma estrutura de poder e do aparato repressivo-policial. Construiu sua fama com a ajuda de 

alguns repórteres que alimentavam o mito do justiceiro, o “Ringo de Copacabana”, no decorrer 

dos anos 1960. Chegou até a participar de programas sensacionalistas de televisão na qualidade 

de defensor da sociedade. 

Sua derrocada começou no início da década de 1970. Acusado de cometer diversos 

crimes, acabou expulso da polícia e condenado pela Justiça. As prisões e fugas de Mariel, além 

das suas conquistas amorosas, entre outras façanhas, eram notícia nos jornais. Acabou 

assassinado em outubro de 1981, aos 41 anos, após se envolver em disputas com a cúpula da 

contravenção do jogo do bicho.11 Seu desaparecimento, porém, não significou o esquecimento. 

Informações sobre as investigações de seu assassinato continuaram a ser publicadas por mais 

                                                 
10 VICENTIN, Maria Cristina G. Corpos em rebelião e o sofrimento-resistência: adolescentes em conflito com a 

lei. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 23, n. 1, p. 97-113, jun. 2011. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ts/v23n1/v23n1a05.pdf. Consulta em: 21 jul. 2017. 
11 ARGOLO, José Amaral. A caveira e a rosa: notas sobre Mariel Moryscotte. Revista Pj:Br – Jornalismo 

Brasileiro, São Paulo, ano VI, n. 11, fev. 2009. Disponível em: 

http://www2.eca.usp.br/pjbr/arquivos/ensaios11_b.htm. Consulta em: 24 mai. 2017. 
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de um ano. Em 1983, a morte de uma jovem em um acidente de automóvel foi noticiada devido 

ao fato de ela ter sido namorada de Moryscotte. 

Mariel e seus colegas do Esquadrão da Morte apreciavam a notoriedade e a admiração 

que provocavam. Jornalistas lendários como David Nasser (O Cruzeiro), Amado Ribeiro 

(Última Hora), Adriano Barbosa (O Globo), entre outros, contribuíram de alguma forma para 

que o Esquadrão e Mariel continuassem a render assunto nos jornais, e isso propiciou aos 

repórteres uma certa estima por parte dos policiais. Adriano Barbosa é autor inclusive de dois 

livros sobre o tema: “Mariel, um Ringo a sangue frio” e “Esquadrão da Morte, um mal 

necessário?”, ambos publicados em 1971. Amado Ribeiro escreveu “Esquadrão da Morte” 

(1969), em parceria com Pinheiro Júnior. 

Ainda na década de 1970, o outro lado do Esquadrão da Morte, no Rio e em São Paulo, 

seria denunciado em livros: “Meu depoimento sobre o Esquadrão da Morte”, de Hélio Bicudo 

(1976), um corajoso relato sobre violência policial, impunidade, corrupção e falência da 

segurança pública no estado de São Paulo; “Lúcio Flávio, passageiro da agonia”, de José 

Louzeiro (1976); e “República dos assassinos”, de Aguinaldo Silva (1976), romances-

reportagens que deram origem aos roteiros dos filmes e enfocavam os crimes cometidos pelo 

Esquadrão. 

Giorgio Agamben define como uma prática essencial dos Estados contemporâneos, 

incluindo os democráticos, a criação voluntária de um estado de emergência permanente, ainda 

que não declarado no sentido técnico, que permita eliminar fisicamente aqueles que não se 

integrem de alguma forma ao sistema político. No caso brasileiro, além da questão das 

adversidades políticas, existe também um importante aspecto social, e é este que prevalece 

quando se trata do caso específico do Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro. A realidade 

brasileira de certa forma aprofunda ainda mais o conceito de estado de exceção tal como o 

caracteriza Agamben, pois aqui o inimigo vem das camadas mais pobres da população, cujos 

direitos de cidadania nunca se consolidaram realmente, e cujos desejos ameaçam 

constantemente a soberania de uma casta de privilegiados. Ainda hoje, alguns segmentos da 

população acreditam que a melhor maneira de resolver a questão da criminalidade é a 

eliminação dos marginalizados que desafiam a lei constituída. A criação do SDE pelo general 

Kruel, com permissão para os policiais atacarem bandido “à bala”, é só mais um exemplo de 
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como o Estado brasileiro, mesmo em períodos democráticos, atendeu com medidas extremas 

às exigências de parte da sociedade quanto à segurança pública. 

Com o passar dos anos, a tendência era o fortalecimento da ideologia repressiva. O Golpe 

de 64 só viria confirmar essa disposição para o autoritarismo e a defesa de um status quo. E as 

mazelas sociais só se agravariam. Massaro observa que,12 a reboque da reestruturação produtiva 

dos anos 1970, o aumento da reserva de força de trabalho nos setores produtivos e de serviços 

tornou o desemprego um problema estrutural. Some-se a isso a miséria crescente, a precarização 

de serviços públicos – especialmente saúde e educação – e o incentivo ao consumismo, que 

Milton Santos considerava “a grande perversão do nosso tempo”, e teremos um contexto de 

insegurança e violência, que se transforma em estratégia de sobrevivência para a classe 

dominada e, ao mesmo tempo, instrumento de dominação pela classe dominante, conforme 

apontou Oliven.13 Em um país de forte tradição punitiva no trato brutal com as classes mais 

baixas, como precisou Arantes,14 os esquadrões da morte, em todas as suas constituições, só 

reforçavam a política repressiva de extermínio de pobres marginalizados sob a justificativa da 

defesa da sociedade. 

 

A CRÔNICA POLICIAL E O CINEMA 

As aventuras de Mariel Moryscotte, de policial justiceiro a foragido da justiça, além de 

alimentar o noticiário e a imaginação dos repórteres, certamente gerariam roteiros com boa 

probabilidade de obter sucesso nas bilheterias. E foi o que aconteceu. 

Desde os primórdios do cinema brasileiro, o filme de gênero policial alcançava êxito de 

público: o pioneiro “Os estranguladores” (1906), de Giuseppe Labanca e Antonio Leal, 

reconstituía um crime acontecido em 1906, de grande repercussão na imprensa. Nas décadas 

seguintes, o cinema policial “mostrou-se não só político como periodicamente sensível a fatos 

e personagens disponíveis nas primeiras páginas dos jornais”, como constata o crítico 

cinematográfico Sérgio Augusto, que classifica os filmes como thrillers tropicais.15 Com o 

                                                 
12 MASSARO, Camilla Marcondes. Desemprego, repressão e criminalização social no Brasil: violência e 

encarceramento em massa. Revista Espaço Acadêmico, n. 119, p. 28-35, abr. 2011. 
13 OLIVEN, Ruben George. Violência e cultura no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1983. 
14 ARANTES, Paulo. Extinção. São Paulo: Boitempo, 2007. 
15 AUGUSTO, Sérgio: Apontamentos para uma história do thriller tropical. Filme Cultura, Embrafilme, Rio de 

Janeiro, n. 40, ago.-out. 1982. p. 62. 
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passar do tempo, o gênero foi desenvolvendo características próprias e absorvendo elementos 

da cultura nacional (música, carnaval etc.).16 

Mas foi na década de 1970 que os filmes policiais tiveram maior popularidade e impacto. 

Diversos roteiros inspirados na crônica policial alimentaram o imaginário popular com anti-

heróis, violência exagerada e estilizada, algum teor político e uma visão crítica da sociedade, 

ainda que superficial na maioria das vezes.17 

Baseado no livro homônimo do jornalista José Louzeiro e com direção de Hector 

Babenco, “Lúcio Flávio, passageiro da agonia” conta a história de um famoso assaltante de 

banco que atuou entre o final dos anos 1960 e início dos 70, Lúcio Flávio Lírio. Inteligente, 

filho da classe média, Lúcio Flávio fugiu várias vezes da prisão e acabou envolvido com o 

esquema de corrupção e extorsão da polícia do Rio de Janeiro, incluindo membros do 

Esquadrão da Morte. No filme, os detetives Bechara (Ivan Cândido) e Moretti (Paulo César 

Pereio), este inspirado em Mariel Moryscotte, tornam-se seus algozes. Lúcio denuncia todo o 

esquema e é assassinado na prisão, supostamente a mando dos policiais corruptos. 

Considerado um dos filmes mais políticos do cinema nacional por denunciar a falência 

de algumas instituições do Estado brasileiro, “Lúcio Flávio” sofreu alguns cortes da censura 

oficial antes de seu lançamento e causou polêmica por mostrar cenas de tortura na prisão. 

Mereceu a capa da edição 496 da revista Veja, de 8 de março de 1978, cujo título era “Lúcio 

Flávio, a vida real no cinema”. 

Considerado como uma resposta ao filme de Babenco,18 o longa-metragem “Eu matei 

Lúcio Flávio”, dirigido por Antônio Calmon, é espécie de biografia, autorizada, de Mariel 

Moryscotte. Sua trajetória, de garoto do subúrbio carioca, salva-vidas e segurança de boates da 

Zona Sul até sua carreira na polícia, quando começa a fazer parte de um grupo de elite, o 

“Esquadrão de Ouro”, é narrada de maneira a enaltecer seus feitos e a valentia no combate a 

perigosos criminosos. Interpretado pelo ator Jece Valadão, que também produziu o longa, 

                                                 
16 Idem. 
17 RAMOS, José Mário Ortiz. Cinema, televisão e publicidade: cultura popular de massa no Brasil nos anos 1970-

1980. São Paulo: Annablume, 2004. 
18 José Louzeiro negou o convite de Jece Valadão para escrever o roteiro de “Eu matei Lúcio Flávio”, que tinha 

como propósito contar a versão de Mariscot sobre o assassinato de Lúcio Flávio. Entrevista ao blog Estranho 

Encontro, 30 mai. 2006. Disponível em: 

<http://estranhoencontro.blogspot.com.br/2006/05/biografiaentrevistajoslouzeiro.html>. 
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Moryscotte é tratado como um herói viril e sedutor, sem freios, que no final questiona sua prisão 

apesar de tudo o que fez em nome da segurança pública. 

Quem hoje assiste a “Eu matei Lúcio Flávio” pode se deixar levar pelo estilo debochado 

e irônico e pela violência estilizada da fita, com forte apelo sexual nos moldes da 

pornochanchada que reinou no cinema brasileiro na década de 1970. Mas o longa de Calmon 

contém muito mais do que isso. Sabe-se que Valadão era amigo de Mariel Moryscotte, logo 

havia interesse em mostrar o outro lado da questão em relação ao assassinato de Lúcio Flávio 

Lírio. Está presente no filme um discurso de ódio contra a marginalidade, de defesa da 

sociedade com base na violência de Estado como solução para debelar o crime e proteger o 

cidadão. 

O terceiro filme a ser analisado é “República dos assassinos”, de Miguel Faria Jr., que 

centra na figura do policial Mateus Romeiro, interpretado por Tarcísio Meira, o maior galã das 

telenovelas da época. Romeiro é a versão para Mariel Moryscotte de Aguinaldo Silva, autor do 

romance que deu origem ao roteiro, publicado em 1976. Relata a ascensão e queda do policial, 

seu romance com uma cantora e sua participação num grupo de justiceiros. O filme retrata 

também a imprensa sensacionalista que mitifica a ação dos policiais através da figura de um 

proprietário de jornal. 

Altamente subversivo, “República” elege como verdadeiro herói da trama o travesti 

Eloína (Anselmo Vasconcellos), que procura vingar a morte do companheiro (Tonico Pereira), 

vítima da corrupção policial. É uma história de perdedores habituais que se redimem rompendo 

padrões e superando uma estrutura de poder por meio da violência, única possibilidade de 

reação, desde que usada com inteligência. 

É possível observar nesses três longas-metragens discursos ideológicos que variam a 

critério dos diretores e produtores – a ênfase no heroísmo dos policiais e na violência como 

solução para combater a criminalidade no Rio de Janeiro (como sugere “Eu matei Lúcio 

Flávio”), o desfecho trágico do bandido romântico que acaba vítima da corrupção policial 

(“Lúcio Flávio, o passageiro da agonia”) ou a jornada pessoal do policial fictício Mateus 

Romeiro em estilo documental (“República dos assassinos”). Entretenimento popular, esse 

cinema muito específico do final da década de 1970, influenciado pela abertura política do 

governo Geisel, trazia em suas narrativas um discurso político, o choque de valores morais, a 

denúncia social e a representação de uma época. Expressava também os dramas e conflitos dos 
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grandes centros urbanos, o mal-estar do subdesenvolvimento político-econômico, as mazelas e 

conflitos sociais cotidianos. 

Marco Antônio de Almeida19 destaca que filmes de gênero policial foram utilizados 

naquele momento, entre os anos 1960 e 70, como meio de denúncia e crítica social. A literatura 

que trazia os conflitos dos grandes centros urbanos e a violência institucional, especialmente 

no pós-Golpe de 64, desembocava nos roteiros de cinema a oposição entre civilização, violência 

e barbárie presentes na rotina das capitais brasileiras. Como espetáculo das massas, o cinema 

reproduzia dilemas e tragédias de uma sociedade. 

A principal fonte desses longas é a crônica policial e os romances-reportagens que, com 

uma narrativa mais detalhada, conseguiam driblar a censura à imprensa, exercendo uma função 

de denúncia. O sucesso de “Lúcio Flávio, o passageiro da agonia”, de José Louzeiro (1976), 

ajudou a popularizar o termo romance-reportagem, que se tornou então um novo gênero 

literário. Segundo Schneider,20 os textos dos jornalistas-escritores contribuíram naquela época 

significativamente para a movimentação do mercado editorial. Ortiz Ramos21 observou que, 

nos anos 1970, um tipo de literatura naturalista inspirada no jornalismo enfoca casos policiais 

de grande repercussão na imprensa e alimenta o cinema com suas histórias. Os filmes que esses 

livros inspiraram também cumpriam o papel de representar uma realidade escamoteada pelo 

discurso oficial. 

Embora os roteiros de “Lúcio Flávio, passageiro da agonia”, “Eu matei Lúcio Flávio” e 

“República dos assassinos” sejam obras de ficção, versões sobre fatos reais, eles representam 

um período da história, os problemas comuns a grandes metrópoles brasileiras nos anos 1970, 

onde a violência urbana crescia de forma exponencial e o crime organizado se fortalecia e se 

aprimorava, movimento este facilitado pela associação de criminosos e contraventores com 

policiais e políticos corruptos.22 

                                                 
19 ALMEIDA, Marco Antônio. O cinema policial no Brasil: entre o entretenimento e a crítica social. Cadernos de 

Ciências Humanas – Especiaria, v. 10, n. 17, jan.-jun. 2007. 
20 SCHNEIDER, Sabrina. Ditadura militar e literatura “parajornalística”: desconstruindo relações. Estudos de 

Literatura Brasileira Contemporânea, n. 43, p. 111-132, jan.-jun. 2014. 
21 RAMOS, José Mário Ortiz, op. cit. Cosson afirma que a literatura brasileira da década de 1970 estava 

influenciada pelo jornalismo e fortemente engajada e comprometida com o momento histórico. 
22 Até 1980, era a chamada máfia do jogo do bicho que dominava o arcabouço do crime no Rio de Janeiro. Cf. 

MISSE, Michel. Crime organizado e crime comum no Rio de Janeiro: diferenças e afinidades. Revista de 

Sociologia e Política, v. 19, n. 40, Curitiba, out. 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782011000300003>. Acesso em: 19 ago. 

 



 

 

 

ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

999 

 

Para estudá-los, a principal matriz teórica vem de Marc Ferro, pioneiro nos estudos sobre 

a relação entre cinema e história. Segundo Ferro, é preciso analisar a produção, difusão e 

recepção para compreender o filme e também a realidade que ele possa representar, associá-lo 

com o mundo que o produz. O filme é reconhecido então como testemunho de um tempo e, por 

meio dele, o historiador é capaz de perceber a sociedade que este permite entrever, detectar o 

“sentido latente”. 

A relação história-cinema é analisada por uma corrente de historiadores a partir dos 

conceitos de representações desenvolvidos por Roger Chartier, ou seja, o filme como um objeto 

da história cultural, como resultado de uma configuração histórica, as imagens como 

representações em relação a algo, a interpretação de uma realidade. Nessa linha, José 

D’Assunção Barros assevera que o cinema funciona como um instrumento extremamente útil 

para o estudo das sociedades, uma vez que ideologias, relações de poder e padrões de cultura 

estão presentes no contexto da obra. 

Para Robert Rosenstone,23 uma das questões capitais é a forma como historiadores podem 

trazer novas visões sobre a história por meio do cinema. Já Gutfreind nos lembra que, sobretudo 

nos anos 1970 e 80, o diálogo entre as disciplinas possibilitou que se desenvolvessem diversos 

estudos sobre o cinema, englobando desde a referência à psicanálise e a ligação entre cinema e 

filosofia até a renovação do debate entre cinema e história. Ela assim avalia a experiência do 

cinema frente à sociedade: 

O cinema pode ser compreendido como uma estrutura plural que 

engloba produção, consumação, hábitos, criatividade, valores 

simbólicos e imaginários que dizem respeito a uma sociedade 

específica. Nesse sentido, um dos vários campos que compreende o 

estudo de cinema se interessa pela organização sociocultural da sua 

produção e pelo que a experiência fílmica aporta a uma sociedade 

específica; mais particularmente, podemos dizer que o cinema, como 

outras mídias, funciona como um produto de base da sociedade 

contemporânea, participando da psique da comunidade, da consciência 

e da experiência dos indivíduos.24 

 

                                                 
2016. Com base em reportagens da época, os jornalistas Aloy Jupiara e Chico Otávio expõem o lucrativo 

envolvimento entre policiais e a contravenção do jogo do bicho durante a ditadura. JUPIARA, Aloy; OTÁVIO, 

Chico, op. cit. 
23 ROSENSTONE, Robert A. A história nos filmes, os filmes na história. São Paulo: Paz e Terra, 2015. 
24 GUTFREIND, Cristiane Freitas. O filme e a representação do real. E-Compós ‒ Revista da Associação Nacional 

dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, v. 6, ago. 2006. p. 2. 
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Ao considerar que o cinema, como produto da sociedade contemporânea, envolve e 

participa da consciência e experiência de uma comunidade,25 e com base nas reflexões de 

historiadores como Robert Rosenstone, Marc Ferro, Michele Lagny e Roger Chartier, e também 

Mônica Kornis, Eduardo Morettin e Alcides Freire Ramos, a análise dos filmes pode ser feita 

interpretando-os como fonte para compreensão de uma sociedade e de um momento histórico 

e político, e deve levar em conta, além de enredo, diálogos e roteiros, elementos específicos da 

linguagem cinematográfica como trilha sonora, cenários, atuação, gênero e sua especificidade 

discursiva. Serão objetos de estudo, além da obra dos diretores, o sistema de produção, público 

espectador, críticas e repercussão na mídia. 

O contexto político em que foram realizados e a riqueza de detalhes que oferecem os três 

longas convidam para uma viagem na história recente, a fim de pensar um tema especialmente 

atual: a violência de Estado, suas consequências e implicações. O cinema é um dos caminhos 

para se refletir sobre uma sociedade e sua conjuntura política, uma vez que oferece elementos 

importantes em que transparecem ideias, opiniões e relações de poder. Afinal, como acredita o 

cineasta Sílvio Tendler, imagem e imaginação fazem parte do conhecimento da história. E o 

cinema tem sido um grande veículo para descobrir e meditar sobre a nossa história.

                                                 
25 GUTFREIND, Cristiane Freitas, op. cit. 
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“NOVA” REPÚBLICA E DIREITO DO TRABALHO: UMA REFLEXÃO 

A PARTIR DAS FONTES JUDICIAIS 

 

Reynaldo de Oliveira Pessôa* 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca analisar o impacto das políticas econômicas implementadas 

nos dois primeiros governos da chamada Nova República no Brasil, a saber, de José Sarney e 

Fernando Collor, ambos circunscritos entre os anos de 1985 e 1992. Tem-se como fulcro a 

documentação judicial oriunda do TRT- Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ), 

objetivando proceder à análise da noção de direito trabalhista em sua historicidade. Parte-se, 

primordialmente, da perspectiva da História Política do período, na qual um viés da cultura 

política de inspiração varguista na sociedade brasileira será analisado, qual seja, o uso da via 

judicial para aquisição de direitos.  

Ancorando-se numa perspectiva de base marxista de análise social, agregam-se, para 

além desta, outras vertentes analíticasno conjunto do aporte teórico-metodológico da temática 

em tela. Desta feita, cumpre salientar que mesmo não negando a grande importância do Estado 

na manutenção das estruturas já cimentadas de poder, no interior deste há umadinâmica de valor 

significativo para a ação dos indivíduos. Em outras palavras, em face da complexificação das 

relações sociais do mundo atual e a grande judicialização vivida no país, há no seio do 

ordenamento jurídico claras ações de barganha, luta e pressão por parte dos/as trabalhadores/as 

em busca de direitos.  

As políticas econômicas implementadas no Brasil durante o período supracitado figuram 

como elementos de grande importância para procedermos à análise da História do Tempo 

Presente do país, pois são coetâneas ao início do processo de redemocratização, que se deu após 

os 21 anos (1964-1985) da ditadura empreendida por militares e setores dominantes da 

sociedade civil. Não obstante a difícil conjuntura, a classe trabalhadora e os demais setores 

sociais não dominantes empreenderam importantes atos de combate aos impactos que sofreram 

com a medidas econômicas e políticas que lhes foram lesivas, seja por meio de mecanismos 

institucionais de reivindicação, como a Justiça, a qual figurou como uma das diversas frentes 

alternativas de lutas por direitos; seja pela ação direta, como manifestações e greves. Nessa 
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chave de entendimento, o sucinto trabalho ora esboçado busca analisar, de forma introdutória, 

as relações entre o período de abertura política e o engendramento de uma  

______________________ 

* Mestrando em história política (PPGH-UERJ). Bolsista Capes. E-mail: naldo-rey30@hotmail.com. 

nova conformação estatal no país, partindo dos impactos dessa mudança no mundo do trabalho. 

Num primeiro momento, traçaremos de modo panorâmico as principais características do 

processo de mudança de enfoque do capitalismo, tanto no nível macro quanto 

microsinonimizado no fim do Estado de Bem-estar Social. Trataremos, a partir disso, das 

mudanças e continuidades verificadas na Nova República, a qual correspondeu ao fim 

daditadura política, e, por outro lado, da permanência da“ditadura” econômica, entendendo o 

direito ao salário, um elemento basilar. Por fim, se analisará, de forma preliminar o papel da 

Justiça do Trabalho (J.T.), bem como suas fontes na escrita da história, com o intuito de tirar 

algumas conclusõesiniciais sobre a sua importância, eficácia, transformação e pertinência num 

mundo de neoliberalismo e flexibilizações de grande monta na estrutura social do trabalho.  

 

HISTÓRIA DO TEMPO PRESENTE, DEPENDÊNCIA E JUDICIALIZAÇÃO 

O estudo dos dois governos civis que sucederam a ditadura civil-militar brasileira é de 

suma importância para iniciarmos a análise do período da chamada Redemocratização, cujo 

marco de fundação é o ano de 1985, em face da saída do último general do poder, cedendo 

passagem a um presidente civil (de forma indireta), desenhando-se, assim, um momento-chave 

para o entendimento do novo paradigma liberal, bem como a nova estrutura estatal do país.  

Tal conjuntura está inserida numa estrutura histórica de dimensão global, dada a sua 

indissociável vinculação à geopolítica, que, por sua vez, sofreu intenso baque com o fim do 

modelo econômico de bem-estar social e com as crises econômico-financeiras que assolaram o 

mundo a partir da década de 1970. Faz-se mister assinalar que o presente estudo fita-se na 

perspectiva da História do Tempo Presente (HTP), a qual entende que os processos sociais 

recentes podem ser analisados pelo método histórico do mesmo modo que os processos de 

maior distanciamento temporal, rompendo, desse modo, com o ponto de vista tradicional sobre 

tal área do conhecimento. Quanto a esta abordagem do fazer historiográfico, assevera Padrós, 

Em síntese, a originalidade da abordagem do presente está situada no fato de 

poder captar a atualidade, a novidade, a irrupção e a emergência de tendências, 

assim como as possibilidades de estabelecer as conexões- as ‘pontes’- que a 
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interligam com o passado (evidenciando a vigência da perspectiva processual 

da história). 1 

 

Mesmo não sendo pacificado o conceito de HTP, algumas características são imanentes 

a tal “escola”, a despeito das diferentes perspectivas no interior desta. Logo, verificamos 

características fundamentais, como a posição intrínseca do intelectual dentro da estrutura que 

analisa; a variedade e enormidade de fontes, que muitas vezes tornam-se um problema de 

estratificação; e mesmo a própria inconclusividade de analisar processos ainda em aberto- 

talvez o maior desafio de tal perspectiva.  

Além de um recorte cronológico baseado em certa atualidade histórica, o presente estudo 

é baseado no materialismo histórico, posicionando-se de forma a situar o país na periferia do 

capitalismo, cujos reflexos da crise externa e sistêmica se deram muitas vezes de forma 

amplificada nas políticas internas dos países subdesenvolvidos, como, por ex., verificamos nas 

nações pertencentes à América Latina, uma vez que em seu conjunto tais países historicamente 

sempre estiveram em direta relação de dependência com o grande capital, regido pelos países 

centrais do sistema capitalista. Por outro lado, há de se reconhecer que embora determinante, o 

capital externo necessita em grande medida do auxílio e viabilização dos governos e elites 

políticas (ou frações destas) de cada país que orbitam na periferia do sistema. Tais camadas 

sociais têm a função de planificar e operar as respectivas políticas econômicas internas, agindo 

em coro com as determinações e conveniências do capital. Nos termos de Marini, 

Países dependentes são nações formalmente emancipadas, mas que possuem 

sua economia numa relação subordinada e constantemente modificada pelo 

mercado internacional comandado pelas nações centrais, na qual o resultado 

do desenvolvimento de suas economias é gerar formas mais complexas de 

dependência. 2 

A academia pacificou o entendimento de que as produções marxistas produzidas em 

décadas anteriores tratam-se de um reducionismo economicista, chegando a relegá-las ao 

“ostracismo bibliográfico”. No entanto, tais produções têm imenso valor se aprimoradas e 

aplicadas em conjunto com outras matrizes de análise social. Em resposta às críticas desferidas 

à presente abordagem, Pierre Vilar tem importante contribuição, a saber. 

                                                 
1PADRÓS, Enrique Serra. Os desafios na produção do conhecimento histórico sob a perspectiva do Tempo Presente. 

In: Anos 90. Porto Alegre, PPG em História- UFRGS, vol. 11, no. 19/20, jan/dez 2004,p.204. 
2MARINI, Ruy Mauro. Dialética da Dependência. In: Dialética da Dependência: uma antologia da obra de Ruy Mauro 

Marini. Organização e apresentação de Emir Sader. Petrópolis, RJ: Vozes; Buenos Aires: CLACSO, 2000,p.109. 
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No sentido de que a descoberta de Marx não é, quanto ao essencial, nem de 

ordem econômica, nem de ordem teórica, mas de ordem sócio-histórica. 

Encontra-se na descoberta da contradição social em que implica a formulação 

espontânea, livre, da mais-valia (‘acumulação do capital’), no conjunto 

coerente do modo de produção que a assegura e que ela caracteriza.3 

 

O ordenamento jurídico, elemento estruturador do aparelho estatal, tem dupla função. A 

um lado, tem por princípio cimentar determinados valores em dado ordenamento social e 

histórico. No entanto, esses valores são determinados pela própria dinâmica social, e essas 

relações, por sua vez, têm seus limites impostos pelo grau de desenvolvimento das forças 

produtivas. Logo, há um espaço factível de ação do indivíduo no interior da estrutura que o 

perpassa. Nesse espaço limitado de ação há possibilidades importantes de mudança, que não 

substituem o choque direto contra o capital, por assim dizer, nem propiciam mudanças abruptas 

no sistema, mas podem auxiliar grandemente na construção de uma transição longa e complexa 

para um regime mais igualitário. Veja-se o que assevera Oscar Correas, “La importância que 

tiene el campo del los juristas, consiste em la importância que tiene el ejercicio del derecho, 

que no es sino ejercicio del poder [...] En el mundo contemporâneo no se puedeejercer el poder 

sin contar con el concurso de la casta dos abogados.”4 

Quando à judicialização da vida pública, afirma Vianna (2007), que desde a década de 

1970 emerge na cena pública brasileira a projeção do papel do juiz em quase todos os aspectos 

da vida social, fato que se dá pela conjuntura do pós-Segunda Guerra e a crise do Welfare State5, 

que cedeu lugar ao neoliberalismo e seu impacto na desregulação do mercado, recriando, desse 

modo, a economia como dimensão autônoma. Em síntese, 

As reformas neoliberais afrouxam, quando não retiram de cena, as escoras que 

asseguravam direitos a amplos setores sociais, ao mesmo tempo em que 

provocam, inclusive pela reestruturação do sistema produtivo, o retraimento 

da vida sindical e da vida associativa em geral. Ao mundo da utopia do 

capitalismo organizado e do que deveria ser da harmonia entre as classes 

sociais, induzida pela política e pelo direito, sucede uma sociedade 

fragmentada entregue às oscilações do mercado, onde o cimento das 

ideologias e da religião, mesmo o dos laços da família tradicional, perde força 

coesiva. Sem Estado, sem fé, sem partidos, sindicatos, suas expectativas de 

                                                 
3 VILAR, P. “História marxista, história em construção”. In: LE GOFF, J & NORA, P. (org.) História: Novos Problemas. 

Rio de Janeiro, F. Alves, 1979. p.154, grifo do autor. 
4 CORREAS, Óscar. Indrodução. El Neoliberalismo em el imaginario jurídico. In: MARQUES FILHO, Agostinho Ramalho 

(org.). Direito e neoliberalismo: elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ, 1996.  p. 10-11. 
5 Também denominado Estado de Bem-estar Social ou Estado-providência. 
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direitos deslizam para o interior do Poder Judiciário, o muro das lamentações 

do mundo moderno, na forte frase de A. Garapon.6 

 

O PLANO EXTERNO 

À guisa de contextualização, impõe-se fazer um breve panorama do período 

imediatamente anterior ao analisado, para, em seguida, demonstrar como sucedeu a gênese do 

processo de transição democrática no Brasil, uma vez que a nova ordem internacional, gestado 

no final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980 alcançou plenitude quando do novo 

paradigma liberal, imputado, sobretudo, pelos governos de Thatcher na Inglaterra, e na década 

seguinte, na política dos EUA, em meio à competição militar, com Reagan. Como resultado 

destas políticas, a maximização dos lucros dos financistas foi imediata. Não cabe aqui traçarmos 

os pormenores do plano externo, mas é importante situar que o referido paradigma baseou-se 

nas perspectivas de estudiosos que postulavam a teoria do Estado Mínimo, o que significa, em 

outras palavras, a menor intervenção possível do Estado no mercado e, sobretudo, nos 

benefícios sociais e na gestão da res publica. 

Tal ideologia não tem coerência entre discurso e prática. Veja-se que os primeiros 

exemplos de liberalização econômica não corresponderam às liberdades civis e democráticas, 

sobretudo em nosso continente. Sua gênese e ponto alto se deram em meio a ditaduras militares, 

como observamos no caso da América Latina. Note-se que tal modelo age do seguinte modo: 

“[...] Desregula solamente la economia. Pero controla, com uma actividad cada vez más férrea, 

octros sectores de la vida social.”7 

As transformações ocorridas no cenário macroeconômico mundial, principalmente a 

partir do final da década de 1980, tem recebido nas literaturas sobre o tema várias 

denominações, dentre elas: “mundialização financeira” (Chesnais, 1997), “financeirização da 

riqueza” (Braga, 1997) ou de “tirania financeira” (Fitoussi, 1997). 8 Nessa chave explicativa, 

Chesnais irá apontar que vivemos nesse período histórico uma mundialização do capital. 

É nos domínios da moeda e da finança, de uma parte, e do emprego e das 

condições contratuais de trabalho, de outro, que as políticas de liberalização, 

de desregulamentação foram levadas mais longe e de maneira mais 

                                                 
6 VIANNA, Luiz Werneck, Marcelo Baumann Burgos, Paula Martins Salles. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 

19, n. 2. Dezessete anos de judicialização da política. Novembro 2007. p.40. 
7 CORREAS, Óscar. Op. cit.,p.6. 
8 MIRANDA, Elflay. A mundialização financeira frente ao neoliberalismo. In: Em tese.  Revista Eletrônica dos Pós-

Graduandos em Sociologia Política da UFSC Vol. 2, nº 1 (2), janeiro-junho/2004, p. 41-51. Disponível em 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/viewFile/13621/12487>. Acesso em: 02 out. 2016.p.46-47. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/viewFile/13621/12487
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homogênea de um país capitalista a outro. É claro que as prioridades ditadas 

pelo capital são as engajadas na extração da mais-valia na produção de 

mercadorias e de serviços, mas, depois de quinze anos, são, sobretudo, de 

maneira sempre mais importante, as de um capital extremamente centralizado 

que conserva a forma dinheiro e que pretende se frutificar como tal no interior 

da própria esfera financeira.[...] as operações do capital-dinheiro incluem um 

componente sempre mais importante de capital fictício.9 

Logo, o capital ao não se pautar necessariamente em seu correspondente produtivo, age 

de forma a perseguir os lucros numa perspectiva rentista e especulativa, sem nenhum 

compromisso social ou regulação de seus impactos na sociedade. Se de um lado, conforme 

afirmou Ianni, propiciou milagres econômicos, por outro, num brevíssimo espaço de tempo, 

criou verdadeiros desastres econômicos, intensificação da exploração da força de trabalho.  

 

O PLANO INTERNO 

Tomada em seu conjunto, a América Latina nos anos de 1980 viveu a chamada “Década 

Perdida” face o baixo crescimento e pela queda de seu produto bruto, fatos que elevaram 

substancialmente as dívidas públicas dos seus Estados, tendo como resultado déficits nas 

balanças de pagamentos que barraram os projetos de desenvolvimento para os seus países. 

Buscando estabelecer saldos comerciais que pudessem diminuir tais déficits em economias que 

contaram com índices inflacionários aviltantes, os governos adotaram políticas econômicas 

direcionadas para criar a estabilidade monetária, substituindo as metas de desenvolvimento.  

A partir desse processo histórico, verificou-se em nosso país a entrada de grandes bancos 

internacionais, com aumento exponencial de sua margem de lucro. Veja-se que a recessão nos 

países ricos foi um dos principais fatores que impediram o Brasil de ganhar o volume de dólares 

suficiente para honrar os compromissos com os bancos credores, como afirma Paul Singer. 

Segue-se no início da década de 1980 a necessidade do país de proceder à tomada de novos 

empréstimos e a constante renegociação da dívida: “naquele ano, os juros pagos pela dívida 

externa absorviam 86% da receita de exportação brasileira.”10 Nesse ínterim, a vinda de Reagan 

ao país, em 1983, anunciando empréstimos do FMI, reflete e lógica econômica que deitará 

ramos pela política econômica brasileira no pós-ditadura. Por outro lado,  

É interessante notar que o governo dos Estados Unidos e o FMI apoiaram o 

Brasil. O país era ‘grande demais para quebrar’. A insolvência brasileira 

                                                 
9 CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Trad. Silvana Finzi Foá, São Paulo: Xamã, 1996.p.16. 
10SINGER, Paul. O processo econômico. In: Daniel Aarão Reis (org.). História do Brasil nação, vol 5. Modernização, 

Ditadura e Democracia, 1964-2010. Rio de Janeiro: Objetiva/Mapfre, 2014. p. 212. 
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contaminaria os bancos credores. Colocar em risco 1,4 mil bancos comerciais 

significaria provocar uma crise financeira internacional de grandes 

proporções. Reagan e Larosière anteciparam, em 1982, o que os governos, 26 

anos depois, fizeram em 2008:evitaram com recursos públicos a bancarrota 

dos bancos. 11 

 

O INÍCIO DA NOVA REPÚBLICA 

Fruto da crise do período, os dois primeiros governos pós-ditadura empreenderam 

programas de estabilização e ajuste econômico, que refletiram uma mudança no paradigma 

estatal. No entanto, a redemocratização e a entrada do neoliberalismo no nosso país se deram 

de forma ambígua, conciliando interesses da modernidade com antigas práticas de 

cumplicidade entre Estado e classe empresarial. Logo tratou-se de um sistema híbrido, que por 

essa mesma razão terá um resultado dúbio. Para Eli Diniz, 

A segunda metade da década de [19]80 representou um ponto de inflexão na 

trajetória do Brasil e das sociedades latino-americanas em geral [...] esses 

países enfrentaram uma conjuntura complexa, que se caracterizou pelos 

efeitos combinados de uma crise de grandes proporções e múltiplas dimensões 

paralelamente às exigências da transição para sistemas democráticos. 12 

Iniciava-se, assim, a Nova República: um momento político e econômico conturbado, e 

que como em outros momentos da história do país, se viu pactuado, conferindo o caráter de 

hibridismo da política brasileira até então. Crítico do conceito de Nova República, Florestan 

Fernandes foi mais incisivo na crítica do processo, o qual em sua visão predominou uma gama 

enorme de permanências do regime anterior. Assinala nos seguintes termos que 

Os homens estão aí (Sarney na presidência, os militares por trás do trono, a 

AD manejada por remanescentes e herdeiros da ditadura e o PMDB 

escamoteando ou traindo suas promessas, etc) mas eles enfrentamos outros, 

os que constroem o Brasil de hoje e lutam, organizada ou desorganizadamente, 

pela democratização da sociedade civil, do Estado e do estilo de vida social.13 

Não cabe nesse sucinto trabalho apresentarmos as especificidades dos dois governos do 

período, no entanto, cumpre assinalarmos que as duas décadas de ditadura, além de uma herança 

autoritária, conformou o setor público num ente gigante e, em muitos casos, ineficiente, 

caracterizado pelo nepotismo e extrema centralização, favorecendo, assim, uma ideologia de 

crítica ao estatismo por parte de opinião pública, que por mais que as evidências não negassem, 

era maximizada ao extremo pelos setores mais liberais da sociedade, uma vez que aquele 

modelo estatal seria um óbice a seu poder político. 

                                                 
11Ibidem,p.213. 
12DINIZ, Eli. Crise, reforma do Estado e governabilidade. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1997.p.11. 
13FERNANDES, Florestan. Nova República? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.p.33. 
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Sarney herdou de Figueiredo um sistema em bancarrotas, com uma inflação 

descontrolada, além de uma administração pública inepta e engessada. A produção industrial 

sentia os efeitos da crise, transmutando-se em queda geral das atividades e desemprego, e na 

política internacional reiteradas tentativas de acordos da dívida externa, o que consumia uma 

parte valorosa e expressiva do PIB. 

Em primeiro lugar, observou-se um achatamento salarial com uma acentuada 

deterioração do salário mínimo, na época equivalente a US$ 40, inferior, 

portanto, ao que vigorava em inúmeros países latino-americanos. Em segundo 

lugar, a proporção da população economicamente ativa situada na faixa de um 

salário mínimo ou sem rendimentos alcançou a proporção de 42%, segundo 

dados do IBGE para o ano de 1985. [...] tais dados revelam que um enorme 

contingente da população brasileira situava-se abaixo dos níveis mínimos de 

subsistência. 14 

Diante dessa política baseada na teoria da inflação inercial, “segundo a qual as inflações 

se reproduzem por ondas de remarcações de preços, produzidas pelos embates entre as classes 

sociais” 15o aumento de preços para uns anulava a vantagem para outros, até que chegasse a vez 

desses últimos aumentarem os preços, numa lógica cíclica. Dessa ineficácia estrutural para 

combater a crise, nasce o Plano Cruzado e os sucessivos planos num curto espaço de tempo.  

Passado o período Sarney, emerge na cena política brasileira a figura de Fernando Collor, 

cuja matriz discursiva remontava à negação do velho paradigma estatal, numa lógica de 

denuncismo. Outrora o culpado era o comunista, agora o estatismo. Para Costa, o estilo de 

gestão de Collor foi definido por observadores como populismo de mercado16, buscando a 

legitimação popular por meio de um discurso de forte marketing político. 

Foram implantados os planos econômicos Collor 1 e 2, os quais visavam ao controle da 

economia na mesma base dos planos anteriores, com congelamento de preços e salários. 

Buscava-se, dessa maneira, acabar com a inflação, não com a pobreza.  

Formulado por um grupo reduzido de assessores nas semanas que 

antecederam a posse, o Plano Collor foi lançado tão logo instalado o governo, 

e sem consulta prévia a lideranças empresariais sindicais. Continha elementos 

que não teriam sobrevivido a uma elaboração negociada: congelamento de 

preços e salários, confisco de ativos financeiros, violação de contas e sigilo 

bancário; descumprimento de contratos, extinção ex officio de órgãos 

públicos. 17 

                                                 
14DINIZ, Eli. Op.cit. p.45. 
15SINGER, Paul. Op.cit. p. 216. 
16COSTA, Tarcísio. Os anos noventa: o ocaso do político e a sacralização do mercado. In: MOTA, Carlos Guilherme (Org.). 

Viagem incompleta. A experiência brasileira (1500-2000): A grande transição. 2a ed. São Paulo: Ed. SENAC, 2000, p. 261. 
17Ibidem, p. 262.  
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 Do ponto de vista da economia, o povo pagou o saldo da continuidade da opressão nos 

salários, fato entendido aqui como limitador básico da cidadania. Sabemos que de um lado a 

crise sobreveio do plano econômico externo; de outro, a forma de saná-la, pondo-a nos ombros 

do povo, foi em grande medida fruto das opções políticas das classes dominantes do país. Em 

síntese, tais planos consistiram em reformas feitas pelo alto, sem planejamento futuro, tendo 

um caráter eminentemente imediatista. Direcionaram a ênfase no combate à inflação a qualquer 

preço, deixando de lado a questão social. Além disso, tiveram um grande papel de remodelagem 

da administração pública com fins de atender aos interesses rentistas internacionais. Diante do 

que foi colocado até o presente, é-nos possível constatar os contornos de nossa jovem 

democracia, a qual ainda tem bastante a evoluir, posto que ainda resta-nos a pergunta se a Nova 

República já nasceu póstuma. 

 

O PAPEL DA JUSTIÇA NA RELAÇÃO CAPITAL TRABALHO E O USO DE 

SUAS FONTES NO FAZER HISTORIOGRÁFICO. 

A J.T.,importante órgão de regulação do trabalho, dentre outros, figura como instrumento 

integrante da luta por direitos,e cuja ação na temática de estudo logrou fazer frente às medidas 

liberalizantes até metade dos anos de 1990 com muita força nos tribunais, quando então as 

decisões judiciais passaram a não deferir os pleitos salariais dos trabalhadores nas matérias 

relativas à maioria dos planos econômicos analisados, o que lhes foi altamente lesivo. 

Analisaremos de forma preliminar, a seguir, algumas fontes judiciais de conteúdo exemplar, 

oriunda do TRT da 1ª Região com o fito de entender como se deram as demandas dos 

trabalhadores e como os julgadores expressaram suas decisões no calor dos debates, em 

princípios dos anos de 1990. 

O uso de fontes judiciais é uma prática acadêmica relativamente recente, conforme 

observamos em Chalhoub, na década de 1980, o qual inovou ao utilizar-se de arquivos criminais 

para a escrita da história. Além da barreira acadêmica, temos grandes problemas de ordem 

arquivística, como se observa na Lei 7627/87, repetição da lei de 1975, que recomenda a 

eliminação de tais documentos em cinco anos.  No entanto, a documentação da J.T. é produzida 

desde os anos 1940, o que possibilita uma miríade de possibilidades de pesquisa e investigação, 

daí a importância da melhoria de sua guarda e acesso. 
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Tal tipo de documentação embora seja expressão oficial do Estado, traz em si elementos 

de grande importância historiográfica. Como todo documento, tem suas características 

intrínsecas, ou seja, o conteúdo interno, e, por outro lado, suas características extrínsecas, como 

o contexto sócio-histórico de criação. Tomando as duas dimensões do documento, é possível 

chegar ao fato social continente em sua estrutura, elemento que transpassa em muito os 

caracteres meramente técnicos. Sobre isso, Magda Biavaschi discorre: 

O potencial analítico dos processos trabalhistas transcende o âmbito do campo 

jurídico. Neles, há depoimentos, autuações de magistrados, de servidores e de 

advogados, certos termos e determinadas expressões, documentos, isto é, 

rastros que permitem ao pesquisador recuperar o papel histórico das lutas dos 

diversos atores sociais, a dinâmica desses conflitos, o contexto 

socioeconômico, o papel do Judiciário na construção ou na desconstrução das 

normas de proteção ao trabalho, as diversidades regionais e as distintas 

compreensões do direito, contando como as decisões dialogam com a 

materialidade das relações sociais.18 

Em 1946 a já organizada J.T. torna-se parte integrante do Poder Judiciário, chancelando 

o desenho do que é hoje. “O binômio capital e trabalho se rompia: um terceiro, ‘interposta 

pessoa’, como dizem os juristas, era introduzido na relação, influenciando-a.”19.Soma-se a 

seguinte caracterização: “A Justiça do Trabalho tem caráter distributivo, ao regrar a repartição 

da riqueza socialmente produzida entre capital, Estado e trabalhador.” 20 

Cumpre assinalar que há uma divisão básica nos acórdãos analisados. Enquanto havia 

maior controvérsia jurídica acerca da existência de direito adquirido em face das perdas salariais 

ocorridas no período, sobretudo antes de 1994, no final do mesmo ano tornou-se pacificado o 

entendimento de que eram mera expectativa de direito para a maioria dos planos, quando de 

intensos debates que chegam ao STF com a ADIN 694-1, chancelando por derradeiro, a 

negativa de provimento da maioria das demandas. Não cabe aqui fazer a exegese jurídica de 

evolução da matéria nos tribunais, mas impõe-se frisar a existência de duas vertentes principais 

de julgadores confrontando-se na seguinte lide. A partir da indexação de economia, que previa 

os reajustes salariais com base em projeções da inflação por meio de índices indexados (ou pré-

fixados), o não cumprimento desses direitos por parte dos empregadores era patente, além disso, 

                                                 
18BIAVASCHI, Magda Barros. Justiça do Trabalho e Terceirização: um estudo a partir dos processos judiciais. In: GOMES, 

Ângela de Castro; SILVA, Fernando Teixeira da. A Justiça do Trabalho e Sua História. Os direitos dos trabalhadores no 

Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 2013.p. 452. 
19BIAVASCHI, Magda Barros. Op. cit.p. 450. 
20CARDOSO, Adalberto; LAGE, Telma. As normas e os fatos: desenho e efetividade das instituições de regulação do 

mercado de trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2007.p. 10. 
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os atos legislativos passaram a deslegitimá-los. Desta feita surgiu o embate: eram tais reajustes 

direito adquirido ou mera expectativa de direito? 

Ao final, alguns planos foram limitados até a data-base, que nada mais é que a data de 

escolha de reajuste por cada categoria profissional, outros como os relativos ao Plano Collor 

tornaram-se mera expectativa de direito. No entanto, não obstante a decisão suprema dos 

Tribunais Superiores, muitos julgadores continuaram expressando suas posições a respeito da 

matéria neste ínterim. Sobre esta discussão vejamos algumas decisões importantes nos 

acórdãos. No julgamento do Recurso Ordinário 16792/92, em que ambas as partes recorrem em 

desacordo com a sentença primária que trata do Plano Collor, temos  

Registram os estudiosos, como exemplo clássico, o do trabalhador que, 

após certo período de contribuição à Previdência Social, adquire direito à 

aposentadoria segundo lei então vigente. A circunstância de não a requerer, 

desde logo, não implica na perda do direito de lei ordinária posterior vier a 

elastecer o número de anos necessários à obtenção do benefício. Feito o 

parâmetro como o exemplo do que aqui se cuida, teria o trabalhador completado 

na vigência da lei antiga, o tempo de serviço necessário à obtenção da 

aposentadoria. E este direito incorporado a seu patrimônio, não lhe pode ser 

retirado por lei ordinário posterior. 

Do mesmo modo, no caso presente, o direito ao reajuste pretendido já 

estava incorporado ao patrimônio do empregado, devendo ser pagas as 

diferenças decorrentes da projeção do percentual de 84,32% (oitenta vírgula 

trinta e dois por cento) nos salários e demais títulos de natureza salarial, nos 

meses subsequentes. E, para evitar o enriquecimento sem causa do empregado, 

devem ser compensados os aumentos espontâneos e observada a data-base da 

categoria, com limite. 21 

O caso em tela está balizado pela MP-154, de 13 de março de 1990, transformada na Lei 

8030/90, ambas sob o governo Collor.O julgador do acórdão acima, não obstante, aduz que já 

havia ocorrido o fato gerador do direito ao trabalhador. Uma vez que direito à reposição salarial 

surgiu com a inflação havida no período acima expresso, ou seja, de 16 de fevereiro a 15 de 

março de 1990, evoca-se o direito adquirido, previsto na Constituição Federal de 198822. Sobre 

tal princípio jurídico, assinala o seguinte Julgamento 

O direito adquirido não tem seu exercício vinculado à lei que o assegure. O 

que o caracteriza é sua incorporação ao patrimônio jurídico do titular do 

direito, segundo lei então vigente. Esta a lição que se colhe, in Dicionário de 

Tecnologia Jurídica. 1948, de PEDRO NUNES.  

                                                 
21(TRT 1ª Região, 8ªT., Acórdão n° 16792/92, Rel. Juíza Amélia Valadão Lopes. Rio de Janeiro, 13 dez. 1994, p.4). 
22 Constituição Federal de 1988. Art. 5º, inciso XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada. 
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“Direito adquirido é toda vantagem que, proveniente de fato jurídico 

concreto, que a lei determinou consentâneo com a lei então vigente, alguém 

incorpora a seu patrimônio.”23 

No mesmo acórdão há divergências internas, fato comum em demandas cuja existência 

não tem par no histórico de julgamentos. Veja-se que o resultado não teve maioria dos votos 

entre os juízes, o que não acontece em pedidos já consagrados nos Tribunais. 

ACORDAM os Juízes da Segunda Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da Primeira Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar de 

nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, por 

unanimidade, dar provimento parcial ao recurso do Reclamado para excluir da 

condenação a devolução dos valores descontados a título de seguro de vida 

em grupo e/ou acidentes pessoais em por maioria, vencidos os Juízes Relator 

e Revisor, que negavam provimento parcial as recurso da Reclamante para 

conceder as diferenças salariais com base no IPC de março/90, limitadas à 

data-base da categoria, compensados os aumentos espontâneos. 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1994. 24 

 

 

CONCLUSÃO 

Com base no exposto, impõe-se elencar algumas conclusões a respeito do panorama 

histórico do período. Pequeno conjunto de anos sobre os quais operou-se um ponto de inflexão 

no que convencionamos chamar de História do Tempo Presente de nosso país: a instauração da 

Nova República. Em vista disso, a eleiçãoda J.T. como locus de análiseoportuniza-

nosdescortinar duas assertivas fulcrais: tal setor do Poder Judiciário representou um relevante 

palco de disputas, cuja importância se afirmou basilarem conjunto coma ação direta e demais 

ações alternativas por parte da classe trabalhadora organizada. Em segundo lugar, que em 

termos historiográficos e arquivísticos, a documentação judicial tem seu préstimo no rol de 

fontes históricas. 

Na interseção dessas décadas o país assistiu a um duplo processo social de grande 

envergadura:um período de distensão política do regime autoritário, simultaneamente à grave 

crise econômica caracterizada pela inflação galopante. Nesse conjunto, a Constituição de 1988, 

na contramão de muitos avanços, passa a prever maior flexibilização dos direitos trabalhistas, 

verbete que tem como sinônimo a palavra precarização, segunda a o argumento aqui sustentado. 

Nesse momento, verificamos a importância da J.T. no arbitramento de um conflito cuja 

                                                 
23(TRT 1ª Região, 2ªT., Acórdão n° 17373/92, Rel. Juíza Amélia Valadão Lopes. Rio de Janeiro, 13 dez. 1994, p.6). 
24(TRT 1ª Região, 2ªT., Acórdão n° 17373/92, Rel. Juíza Amélia Valadão Lopes. Rio de Janeiro, 13 dez. 1994, p.7, grifo 

nosso). 
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permanência histórica é ponto nodal na sociedade contemporânea, qual seja, o embate capital 

versus trabalho. Como verificado, aduzimos a preponderância do primeiro, sem negar a 

importância do segundo na luta por igualdade social, mesmo por via institucional.  

A questão central do presente trabalho consistiu em entender o efeito da nova 

conformação histórica nas questões trabalhistas, com ênfase na política salarial. À vista disso, 

tomada em seu conjunto, e mesmo não cumprindo todas as prerrogativas jurídicas em favor dos 

trabalhadores, a J.T. tem importante papel ainda hoje. Acrescente-se que embora haja um 

decréscimo de sua eficácia em face do Estado neoliberal, ainda podemos caracterizá-la como 

guardiã dos direitos.Em outras palavras, constatou-se que a efetividade desta Justiça 

Especializada não é completa, mas na conjuntura de crise foi um grande instrumento de 

proteção de direitos, como pudemos analisar a partir dos documentos judiciais, os quais 

transpassam a mera letra de lei, reproduzindo os fatos sociais expressos na relação de política 

e sociedade, em mesmo dentro dos tribunais. Quanto à política econômica, viu-se que o ajuste 

fiscal direcionou-se à classe trabalhadora, restando a ela o saldo da crise e limitando sua ação 

cidadã, que seria o signo da Redemocratização e da nova Constituição. 

Num duplo movimento, o aumento exponencial das demandas judiciais trabalhistas 

expressa tanto a deslegitimação do direito do trabalho pelas empresas quanto a tentativa de os 

trabalhadores fazerem valer as regras por dentro da ordem. Por outro lado, a tal ramo da Justiça 

deve se renovar diante da complexificação das relações de trabalho, que em muito perdeu o 

referencial da estrutura formada no Estado Varguista. Numa síntese, podemos inferir que o 

tempo dos negócios não é o tempo da Justiça, sendo, no entanto, esta, mecanismo de basilar 

importância para a proteção da classe trabalhadora.
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CIRCULAÇÃO DE IDEIAS E CONTROLE DO CORPO NO INÍCIO DO 

SÉCULO XX NO BRASIL: ELYSIO DE CARVALHO E O BOLETIM 

POLICIAL (1907 – 1918) 

 

Rodrigo Maia Monteiro* 

 

 Esse artigo trabalha a história ideológica do controle social no processo de estruturação 

da sociedade burguesa no Brasil, dando foco às idéias jurídicas e criminológicas que circulavam 

no periódico do Gabinete de Identificação e Estatística, o Boletim Polícial, e na trajetória de 

seu diretor Elysio de Carvalho,  no período entre 1907 e 1918. Procuramos identificar tanto as 

permanências da cultura jurídica pós-escravista – autoritária e excludente – na passagem à 

modernidade, quanto as práticas de classificação e controle do corpo que serviram de base para 

os projetos de uma nação civilizada e moderna. Os discursos de ordem social no Brasil do 

século XIX, aliados à criminologia positivista, refletem o silenciamento e a deslegitimação do 

teor político das rebeliões que se davam no território nacional, de maneira que as tentativas de 

participação ou protagonismo político das classes populares eram vistas como desordem e caos. 

No início do século XX, a conjuntura de modernização e reestruturação institucional e jurídica 

do país foi articulada juntamente a um processo de redefinição da espacialidade urbana na 

capital federal, assegurando que as “classes perigosas”1como estuda Sidney Chalhoub, fossem 

segregadas e vigiadas, pois representavam o avesso dos ideais de ordem e higiene.   

 De modo geral, esse contexto é marcado por transformações políticas, identificados com 

a reorganização do espaço público, a modernização e a incorporação de valores técnico-

científicos. Conforme apontou Gizlene Neder2, a modernização da cidade do Rio de Janeiro, 

no que diz respeito a reorganização do espaço público e a configuração populacional, representa 

um dos aspectos históricos da passagem ao capitalismo.  Soma-se a isso, a crise do escravismo, 

que representou a substituição do trabalho compulsório pelo trabalho livre e assalariado nos 

                                                 
*Mestrando em História pela UERJ (FFP). 
1CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 

1996, p. 21. 
2NEDER, Gizlene. Cidade, identidade e exclusão social. Tempo, Rio de Janeiro, 1997, p. 111. 
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principais setores da economia do país3. Esse processo de substituição do trabalho trouxe 

consequências para aquela realidade social. Conforme aponta Ana Paula Barcelos4, "a 

substituição da mão de obra escrava pela assalariada incluía a tentativa de apagar o passado 

escravista e colonial do país". Nesse sentido, se estabeleceu um processo de reorganização de 

forma excludente e autoritária, e principalmente, como apontou Barcelos, "acentuam-se a 

desqualificação moral e ideológica e a perseguição policial às classes subalternas que lembram 

diretamente o passado que se deseja omitir"5.  Nicolau Sevcenko destaca a importância das 

ações modernizadoras e o aspecto higienista da capital nos primeiros anos da república, 

contribuindo para pensar a reorganização do espaço público e a "necessidade de uma 

classificação da população carioca"6 

 Com isso, torna-se uma exigência cada vez maior das instituições de poder adotar 

métodos e técnicas de identificação e classificação da população a fim de identificá-las e 

controlá-las, valorizando e unindo saberes como a antropologia, as ciências médicas e jurídicas 

na montagem de um aparato eficaz de identificação social.  Nesse sentido, no tocante à 

criminologia e às instituições policiais, Olívia Maria Gomes da Cunha7, em Intenção e Gesto: 

pessoa, cor e a produção cotidiana da (in) diferença no Rio de Janeiro, 1927-1942, analisa as 

correntes biodeterministas, entre elas a Antropologia Criminal, discutindo as técnicas de 

identificação, apresentando-as como métodos utilizados pelas instituições estatais para a 

normatização do corpo humano por meio das políticas públicas. 

 Conforme apontou Vera Malaguti emO Medo na Cidade do Rio de Janeiro, dois tempos 

e uma história,o projeto de construção da ordem burguesa no Brasil "se deparou sempre com o 

medo da rebeldia negra"8. Seja na imagem do terror do haitianismo(1791-1804) ou na revolta 

                                                 
3CARPI, Lúcia; CAMPOS; Jéssica Moura. Polícia, ciência e “higiene social”. DOPS: a lógica da desconfiança. 

Rio de Janeiro, 2013, p. 28-31.  
4BARCELOS, Ana P. R. S. Trajetória Individual, Subjetividade e Circulação de Ideias: Evaristo de Moraes e a 

(Des) qualificação Moral e Ideológica das Classes Subalternas(1871-1939). In: PEREIRA, Aline P. P; 

BARCELOS, Ana P. R. S.(Orgs.). Trajetórias individuais e experiências sociais: sociabilidade e ideias políticas 

no Brasil(1820/1940). Niterói, 2012, p. 103.  
5BARCELOS, op. cit., p.103. 
6SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. São 

Paulo: Brasiliense, 1983.  
7CUNHA, Olívia M. Gomes. Intenção e Gesto: pessoa, cor e a produção cotidiana da (in) diferença no Rio de 

Janeiro, 1927-1942. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2002. 
8BATISTA, Vera Malaguti. O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, dois tempos e uma história. Rio de Janeiro: 

Editora Revan, 2003, p. 36. 
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dos malês(1835), as campanhas de pânico social funcionavam como "mecanismo indutor e 

justificador de políticas autoritárias de controle social"9. Nesse sentido, o "medo branco"10, 

como aponta Chalhoub no artigo Medo Branco de Almas Negras, transforma o Rio de Janeiro 

em uma "cidade armadilha da suspeição generalizada"11, visto que esse território era em sua 

maioria de homens negros. Contudo, para esse autor, é possível que a partir da década de 1870 

o medo branco para com esses negros tenha aumentado consideravelmente, "quando setores da 

classe dominante também mostravam-se pouco dispostos a tolerar senhores que supliciavam 

seus negros"12. Nesse sentido, o Código Penal de 1890 foi a expressão da preocupação das elites 

fluminenses republicanas em estabelecer mecanismos de administração da ordem social cuja 

necessidade se apresentava nas transformações recentes da sociedade brasileira. Em julho de 

1912, Miguel Buarque Pinto Guimarães escreve um artigo no Boletim Policial intitulado Os 

Irresponsáveis ante o Código Penal onde aponta que a atual legislação penal presente no 

código, unido aos esforços médico-legais, consegue resolver sérios conflitos envolvendo 

"delinquentes perigosos ao convívio social"13.  Contudo, ao final do artigo, o autor faz uma 

crítica curiosa ao uso irrestrito do código, ou seja, se valer do código sem levar em consideração 

fatores como os traços psicológicos do criminoso: 

Não é aqui logar para indagar do conceito de crime.  Basta dizer que é 

certo não serem os factoressubjectivosusceptiveis de numero, nem 

terem a rigorosa precisão de uma lei phisica, comtudo, o criminoso 

differente dos demais indivíduos normaes, por sua constituição 

physiologica e psycologica, não pode se subtrahir a certas leis que 

dominam, sob um ponto de vista geral, todos os homens, como observa 

o Egregio S. Sighele.14 

 

 Além do medo ter sido usado para promover o disciplinamento das massas 

empobrecidas, o temor que se tinha das rebeliões dos escravos e dos pobres, fundamentou o 

tipo de controle e a maneira como os códigos e leis deveriam ser aplicados. No Brasil, ao invés 

                                                 
9BATISTA, op. cit., p. 23. 
10CHALHOUB, Sidney. Medo branco de almas negras: escravos, libertos e republicanos na cidade do Rio. Revista 

Brasileira de História. São Paulo, 1988, p. 95. 
11CHALHOUB, op. cit., p. 95. 
12CHALHOUB, op. cit., p. 99. 
13GUIMARÃES, Miguel B. P. Os irresponsáveis ante o código penal. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Jun/1912, 

p. 245. 
14Ibidem, p. 248. 
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da assistência aos ex-escravos e às classes populares em geral, a estigmatização e a penalização 

dessas classes foi o principal meio de organização social. 

 Contudo, como aponta Neder15, a incorporação de paradigmas científicos como o 

evolucionismos e o positivismo no final do século XIX no Brasil, bem como a flexibilização 

da pena apontada por  CezareBeccaria no início desse século, moldaram um tipo particular de 

olhar para a questão criminal, ou seja, volta-se a partir de agora não mais para o crime, mas 

para o criminoso. No âmbito dos juízos criminais, vemos nascer no escopo teórico do 

iluminismo europeu um ímpeto reformador na maneira de julgar criminalmente e de aplicar as 

penas. É nesse quadro que surge a ofensiva por uma conscientização das penas e o marquês de 

Beccaria, longe de reformular a repressão, visto que a considerava inevitável, escreve sobre a 

proporcionalidade das penas, afirmando ser a melhor maneira de punir. Ao mesmo tempo há 

uma mudança de olhar do crime para o criminoso e do físico para o moral e, com isso, julga-se 

não mais o delito, mas as relações entre os traços biológicos do indivíduo e a propensão ao 

crime. Segundo Michelle Perrot, "várias medidas de redução das penas corporais prosseguem 

com a transferência do físico para o moral, que caracteriza a evolução da penalidade 

moderna"16. 

 Os projetos de nação emergentes no início do século XX exigiam das instituições de 

controle social, como a justiça e a polícia, além de um viés modernizante, um caráter mais 

disciplinar e normativo, deixando pra trás o efeito repressivo do Direito e da polícia, próprio 

das sociedades pré-capitalistas, como demonstrouMichel Foucault em Vigiar e Punir, 

promovendo a individualização da pena "em conformidade com as características singulares 

em cada criminoso"17, respaldada nas escolas positivistas do direito penal. Dentro desse quadro, 

as instituições judiciárias e policial no Brasil apontam a tendência do Estado em se equipar para 

controlar de maneira mais eficiente as chamadas classes perigosas, além de garantir o 

monopólio da violência e da repressão. Segundo Gizlene Neder, "em 1907, através do Decreto 

6.440, de 30 de março (que institui o serviço médico legal e o de identificação e estatística, a 

guarda civil e a polícia marítima) e na criação da escola de Polícia, em 1912"18, o Estado 

                                                 
15NEDER, Gizlene. Duas Margens. Ideias Jurídicas e Sentimentos Políticos no Brasil e em Portugal na Passagem 

à Modernidade. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2011, p. 23. 
16PERROT, Michelle. Delinqüência e sistema penitenciário na França no século XIX. In: PERROT, Michelle. Os 

excluídos da História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 308. 
17FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 119. 
18NEDER, Gizlene. Discurso jurídico e ordem burguesa no Brasil. Porto Alegre: Sergio Fabris,1995, p. 28. 
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atualiza-se sob a forma republicana e promove a sofisticação das instituições de controle bem 

como de técnicas e discursos científicos que legitimassem esse empreendimento. 

 A Escola de Polícia, criada em 1912, dirigida por Elysio de Carvalho,representa 

ideologicamente os desejos de controle social e disciplinar da polícia, voltada para a educação 

técnica com os métodos preconizados pela polícia científica que se desenvolvia em todo o 

mundo, conforme defendia o jornal O Paiz19,no dia 17 de janeiro de 1912.  Nesse mesmo dia,  

o jornal Gazeta de Notícias publicou em artigo na primeira página,  um dia após a criação da 

escola, que "já era tempo de se cuidar em aparelhar convenientemente o agente para o exercício 

de sua árdua e difícil profissão.  Em geral nosso Agente de polícia é um serventuário 

quasianalphabeto sem noção dos deveres do seu cargo"20. Nesse sentido, de maneira isolada, 

percebemos que a proposta da escola de polícia não cumpriu as exigências da sociedade carioca 

naquele momento, em se tratando de uma polícia mais educada e científica, mas se visto em 

conjunto com outras instituições de poder e aliada aos discursos de modernização do aparato 

repressivo do Estado, percebemos o papel fundamental das alianças entre estas instituições, que 

em conjunto forneciam pequenos esforços que se tornavam essenciais na manutenção da ordem 

burguesa. 

 O Gabinete de Identificação e Estatística, por sua vez, auxiliou na construção de "uma 

lógica circular", conforme aponta Chazkel21, que fazia com que os criminosos fossem 

conhecidos entre a polícia, os juízes e os legisladores. Segundo este autor, a nova habilidade de 

recolher e manter informações elaboradas sobre o passado criminal dos indivíduos, 

demonstrada sobretudo pelo Gabinete de Identificação e Estatística, intensificava os efeitos 

prolongados da prisão e detenção.Em artigo publicado no mês de outubro de 1912 no Boletim 

Policial, Edgard Simões Corrêa, se dirigindo a Elysio de Carvalho, aponta o sucesso de uma 

perícia de impressões digitais deixadas no local de um crime, e atesta que o trabalho acerca da 

datiloscopia e das impressões digitais no combate ao crime é de alto valor e "cousa 

incontestável" : 

Em cumprimento das vossas ordens, venho relatar o resultado da perícia 

a que submeti as impressões digitaes e palmar encontradas em um 

                                                 
19O Paiz, 17/01/1912.  
20Gazeta de Notícias, "Ontem fundaram a Escola de Polícia." 17/01/1912. p. 1. 
21CHAZKEL, Amy. Uma perigosíssima lição: A casa de deteneção do Rio de Janeiro na primeira república. In: 

MAIA, Clarisse Nunes(org). História das prisões no Brasil, volume 2, Rio de Janeiro: Anfiteatro, 2017, p.31. 
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guarda-casacas na casinha n. 17 da avenida sita à rua de São Francisco 

Xavier n. 423.  Por ser a primeira vez que este Gabinete obtem resultado 

positivo na tomada e no exame de impressões digitaes  deixadas em 

local de crime, affirmando aum tempo a identidade das mesmas com as 

de um individuo suspeito, parece-me opportuno entrar aqui em algumas 

considerações respeito à dactyloscopia em geral (...)22. 

 

 A partir de 1907, Elysio de Carvalho começa a trabalhar em uma repartição pública do 

Gabinete de Identificação e Estatística, submetido à polícia do Distrito Federal. Em 1912, ele 

se torna diretor do Gabinete e passa a se especializar em assuntos da ordem da criminologia e 

da polícia científica, se tornando diretor do Boletim Policial e da Escola de Polícia do Distrito 

Federal nesta mesma data.    

 O Boletim Policial fornece um tipo particular de preocupação com as normas jurídicas, 

expressas em seus artigos. A correlação de forças sociais e políticas em discursos 

aparentemente dispersos no Boletim Policial está presente em artigos de medicina legal, 

psicologia, literatura policial, meretrício, capoeiragem, biologia, menores abandonados, polícia 

científica e datiloscopia. Os autores desses artigos representaram posições variadas no cenário 

político fluminense, como Miguel Salles, Afrânio Peixoto, Evaristo de Moraes, Jacynto de 

Barros e o próprio Elysio de Carvalho.  Segundo Gizlene Neder: 

 

Estas preocupações de modernização através da introdução de recursos 

técnicos e modernos de investigação policial aparecem enquanto estratégia 

apresentada por uma visão liberal da atividade policial que esteve, no Rio de 

Janeiro, circunscrita às primeiras décadas da República, quando as opções por 

estratégia autoritárias ainda não tinham se afirmado politicamente. Elysio de 

Carvalho representou esta corrente.  A atuação mais expressiva desta corrente 

consistiu na mobiblização pela criação da Escola de Polícia(1912) e na 

publicação de uma revista especializada Boletim Policial, que circulou 

regularmente por mais de uma década23. 

 

 A análise das ideias jurídicas compreende representações e saberes contidos no discurso 

jurídico que extrapolam este campo.  Trabalhar com a análise das representações no campo 

jurídico no início da república no Brasil inclui pensar uma gama variada de agências e ideias 

articuladoras que entrelaçam as questões do direito. Com isso, convém destacarmos aquilo que 

                                                 
22CORRÊA, Edgard S. Perícia de Identificação: Relatórios apresentados ao diretor do gabinete de identificação. 

Boletim Policial. Rio de Janeiro, out/1912, p. 293-302. 
23NEDER, Gizlene. Discurso jurídico e ordem burguesa no Brasil. Op. cit., p. 279. 
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Gizlene Neder chamou de "permanências culturais de longa duração"24presentes na tradição 

jurídica ibérica. No campo das ideias no Brasil, Neder afirma que boa parte da intelectualidade 

brasileira e portuguesa em fins do século XVIII leu Jeremy Bentham, "que combinadamente 

com o jansenismo (sobre o qual havia uma deliberação política) e o tomismo (apropriado 

involuntariamente), expressava o pragmatismo pombalino"25. Outro estudo que nos informa de 

maneira singular essas permanências é o trabalho de Nilo Batista26 acerca das matrizes ibéricas 

das ideias jurídicas, onde traços essenciais são apontados como a intervenção moral, a 

inquisitorialidade, o reinado da confissão, além é claro de uma das mais duradouras obras do 

sistema penal canônico: a construção de um novo sujeito culpável.  

 Em julho de 1913 Jacyntho de Barros, então encarregado dos serviços médico-legais do 

Gabinete de Identificação e Estatística, publicou um artigo interessanteacerca da questão 

dosHymens Complacentes.O texto faz duras críticas a Miguel Salles, médico do distrito federal 

que também escrevia para o Boletim Policial, e que tinha, um ano antes, feito um artigo 

exatamente com o mesmo assunto e título: Hymens Complacentes. Segundo Barros, quando leu 

o artigo de seu “ilustre amigo” o Dr. Miguel Salles, no ano anterior, de pronto teve vontade de 

escrever algo para contestar suas ideias. Mas, digno de paciência, como o próprio Barros se 

qualifica, ele esperou um ano afim de tentar entender o porquê de ideias que "carecem de 

fundamento"27. Ao longo do texto, com belas palavras, o autor aponta que até mesmo conceitos 

como "hymen" e "defloramento" são colocados sem a devida explicação, fazendo do artigo uma 

crítica ao Dr. Miguel Salles e o seu método de análise, mais voltado para a medicina e não para 

a medicina legal.  Cabe ressaltar que a medicina legal, no início do século XX, ainda lidava 

com a necessidade de afirmar-se, diferenciando-se da medicina. 

 Com isso, apontamos como um dos pontos principais entender a maneira como podemos 

pensar um campo intelectual, nesse caso o Boletim Policial. Sabemos que a história das ideias 

jurídicas também é a história do poder.  O "Campo intelectual"28, segundo Bourdieu, exerce 

                                                 
24NEDER, Gizlene. Duas Margens. Ideias Jurídicas e Sentimentos Políticos no Brasil e em Portugal na Passagem 

à Modernidade. Rio de Janeiro: Editora: Ed. Revan, 2011, p. 26. 
25NEDER, Gizlene. Discurso Jurídico e Ordem Burguesa no Brasil. Op. cit., p. 24. 
26BATISTA, Nilo. Matrizes Históricas do Sistema Penal Brasileiro – I. 2ª. Edição. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 

2013, p. 164. 
27BARROS, Jacynto. Medicina Legal: Hymens Complacentes. Boletim Policial. Rio de Janeiro, Julho/1913, p. 

243. 
28BOURDIEU, Pierre. Campo de poder, campo intelectual e habitus de classe. In: A economia das trocas 

simbólicas. Tradução Sérgio Miceli. São Paulo: Perspectiva, 1999. pp. 183-202. 
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sempre uma posição no campo de poder, e suscita que esteja no campo ideológico de uma 

maneira ou de outra. Para analisarmos os debates que se davam no Boletim Policial, convém 

entendermos, já que o periódico não foi feito apenas de um tema e campo específico, mas de 

diversas áreas que compõem o campo intelectual daquela revista, como medicina legal, 

antropologia jurídica, medicina, psicologia, polícia científica, que cada autor traz consigo uma 

carga ideológica, mesmo que de forma difusa, além de interesses pessoais implícitos. Com isso, 

pretende-se chegar ao entendimento do sistema de relações e de conflitos, pois como apontou 

Bourdieu no texto O Campo Científico29, esse campo é entendido como arena de lutas políticas 

pelo monopólio da autoridade. Nesse contexto, a dimensão observada é sempre a dimensão 

política do discurso ou prática científica, onde conflitos, ambições, estratégias e tensões 

interagem na construção, propagação ou reformulação das ciências.Cabeacrescentar dois 

cuidados importantes a que se convém o máximo de atenção na observação desses personagens 

analisados no periódico: O ressentimento30 e o reconhecimento31. É importante pensar as 

escolhas do sujeito na construção de sua trajetória, nas decisões políticas e sociais cotidianas, 

como esses sujeitos estão ligados a redes de sociabilidade, a redes de relações e questões que 

são pessoais, familiares, de ressentimento ou reconhecimento, e que vão interferir nas suas 

posições.   

 Poderíamos dizer por exemplo que Elysio de Carvalho, antes de se preocupar com as 

questões policialescas e criminológicas, mantinha até os anos iniciais do século XX, um forte 

apreço pelo anarquismo, dirigindo revistas com esse tema e contribuindo com artigos em 

revistas no exterior.  Contudo, a partir de 1912, quando Elysio se torna diretor do Gabinete de 

Identificação e Estatística, da Escola de Polícia do Distrito Federal e do Boletim Policial, 

percebemos uma mudança de interesse em suas posições ideológicas e na estrutura dos artigos 

e textos do próprio Boletim Policial, que antes era dirigido por Edgard Simões Corrêa.  Percebe-

se, a partir deste ano, um tom filosófico, literário e científico nos artigos, voltados para o 

                                                 
29BOURDIEU, Pierre. O campo científico. In: ORTIZ, Renato (Org.); FERNANDES, Florestan (Coord.). Pierre 

Bourdieu. Tradução de Paula Montero e AlíciaAuzmendi. São Paulo: Ática, 1983, p. 122. 
30HAROCHE, Claudine.  Elementos para uma antropologia política do ressentimento: Laços emocionais e 

processos políticos. In: BRESCIANI, Stella.; NAXARA, Márcia.  Memória e (res)sentimento: indagações sobre 

uma questão sensível. Campinas: Ed. da Unicamp, 2004. 
31TODOROV, Tzvetan. A vida em comum: ensaio de Antropologia geral. Tradução de Maria Angélica Deângeli 

e Norma Wimmer. São Paulo: Ed. Unesp, 2014.  
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controle social. Os trabalhos que predominam na revista a partir de 1912 passam de conteúdos 

de ordem prática e estatística para debates filosóficos acerca da criminologia. Nesse sentido, 

cabe dizer que analisar uma trajetória como a de Elysio de Carvalho ou de qualquer autor que 

se apresente no Boletim Policial, exige um olhar que se esforce pelo distanciamento de 

expectativas racionalizadas de sua vida, como aponta Giovanni Levy em Usos da Biografia32, 

ou de “retóricas epidídicas”33 conforme esclareceu Carlo Ginzburg em Relações de força: 

história, retórica, prova, dirigidas ao aplauso ou à censura. Assim, pensamos com este debate 

que as funções desempenhadas pela circulação de ideias articuladas pelos intelectuais ou 

mediadores no Boletim Policial, são expressões de diferentesabordagens que disputam um 

reconhecimento  no âmbito espaço-temporal específico daquele contexto.   

 Em consonância com a conjuntura de transformações, o campo jurídico, como aponta 

Ana Paula Barcelos, refletia a problemática do reenquadramento e em muitos casos da criação 

de novas leis, de modo que "foram elaborados novos códigos compostos por normas legais 

baseadas no controle social e na disciplina"34. Segundo Prando e Barbosa, um novo padrão 

jurídico se apresenta diante das exigências republicanas, de igualdade e participação política 

"que esbarra, entretanto, em uma desigualdade social longamente construída."35  A partir do 

debate desenvolvido por estes autores percebemos que o indivíduo inserido no campo jurídico, 

sob o olhar policial, da passagem à modernidade, principalmente aqueles em situação de 

pobreza, como aponta Barcelos, encontravam-se excluídos socialmente, "(des)qualificados 

moral e ideologicamente"36.   

 Pensar o Rio de Janeiro no início da república como um laboratório de experimentos de 

controle social nos permite perceber como se davam as novas formas de organização sócio-

espacial, e como se apresentam hoje essas medidas. Afinal, como apontou Barcelos, "se os 

intelectuais são o que denominamos ‘homens de seu tempo’, não há como afastá-los das 

                                                 
32LEVI, Giovanni. Usos da biografia In: FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO, Janaína 

(org). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1996, p.167-182. 
33GINZBURG, Carlo.  Relações de força: história, retórica, prova. Tradução de Jonatas Batista Neto. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002. 
34BARCELOS, Ana Paula. Op. cit., p.103. 
35PRANDO, Camila Cardoso de Mello; BARBOSA, Mário Davi. Homens de sciencia e a desigualdade como 

desafio: a apropriação da criminologia em Tobias Barreto. In: Discursos Sediciosos - Crime, Direito e Sociedade. 

Instituto Carioca de Criminologia, Editora Revan, p.169, 2012.  
36BARCELOS, op. cit., p.103 
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questões que se apresentam diretamente em sua temporalidade"37.  Nos primeiros anos do 

século XX, as ações das instituições de controle foram pensadas no sentido de tornar o controle 

social mais racional, individualizando não só os métodos punitivos ao longo da história, como 

aponta Georg Rusche e Otto Kirchheimer em Punição e Estrutua Social38, mas também 

individualizando o controle social a partir do corpo, evidenciado nos artigos do Boletim 

Policiala partir dos métodos de classificação. A relevância de pensar repressão, controle social 

e criminalidade hoje se justifica quando percebemos que a violência física e a punição contra 

determinados segmentos sociais nunca foram completamente abandonadas. No primeiro 

semestre de 2017 observou-se um enorme contingente de policiamento e forças armadas 

mobilizadas pelo Estado do Rio de Janeiro para "combater" o roubo de cargas nas avenidas 

principais deste Estado. Nesse sentido, percebemos que as políticas do estado do Rio de Janeiro 

para lidar com as questões da criminalidade continuam parecidas com aquelas do início do 

século XX, ou seja, apesar de todo o discurso que é sofisticado de acordo com a época, a questão 

permanece sendo tratada como caso de polícia e de forma repressiva. A criminologia positivista, 

a partir do discurso científico, criou durante muito tempo a patologização do corpo pobre, 

fortalecendo a legitimação da repressão penal extrema, abordado de maneira livre e natural no 

Boletim Policialnos primeiros anos da república, e hoje nas mídias, reforçados pelo apoio de 

uma parcela da população, que assiste a tudo, incorporando o pânico midiático e o medo das 

classes perigosas,  e reproduz o discurso da repressão penal como único recurso diante da 

violência e dos conflitos sociais.

                                                 
37BARCELOS, Ana Paula. Discurso jurídico e (des)qualificação moral e ideológica da pobreza urbana. Evaristo 

de Moraes (1871-1939). Dissertação ( Mestrado em História) - UFF, Rio de Janeiro, p. 16, 2011.  
38RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social. Rio deJaneiro: Ed. Revan, 2004. pp. 11-

22. 
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O CASO DA FAZENDA MARAPICÚ NO MORGADO DE MARAPICÚ 

 

Rubens da Mota Machado* 

 

A FORMAÇÃO DO VÍNCULO DE MORGADIO NOS BENS DA FAMÍLIA AZEREDO 

COUTINHO: 

A formação do Morgado de Marapicú remota ao final do Setecentos, quando o conjunto 

de bens da família Azeredo Coutinho foi agrupado em instituição de morgadio em favor do 

herdeiro primogênito do sexo masculino, João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho. Porém, a 

presença dos Azeredo Coutinho em terras da região que viria a se tornar a Vila de Iguaçu é bem 

anterior à formação do Morgadio. A presença da família do Capitão-Mor Manoel Pereira Ramos 

remota a fundação das freguesias de Iguaçu, particularmente da freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição de Marapicú. Segundo José Mattoso Maia Forte1, o patriarca da família teria 

recebido em 1622 uma sesmaria que atravessa as terras das freguesias de das freguesias N. S. 

da Conceição de Marapicú e Santo Antônio de Jacutinga, fruto dos serviços prestados a sua 

Majestade na conquista portuguesa da cidade do Rio de Janeiro das mãos dos franceses.  

Os domínios territoriais dos Azeredo Coutinho foram se expandindo com o passar do 

tempo. Em 13 de Julho de 1720, o Marquês de Abrantes negociou com a família Azeredo 

Coutinho em 3000 braças contiguas de sua sesmaria2, posteriormente, Manoel Pereira Ramos 

adquiriu após a morte de Thomé Correa Vasques meia légua de terras na região de Iguaçu3. E 

quatro anos depois, a sesmaria de Cabuçú foi concedida à Clemente Pereira de Azeredo 

Coutinho e Jorge de Souza Coutinho em 4 de Janeiro de 1724, composta por 4500 braças de 

terras. Essa última incorporação ocorreu em razão do casamento entre Manoel Pereira Ramos 

e Dona Helena Souto Maior, filha deClemente Pereira de Azeredo Coutinho e Dona Helena de 

Andrada Souto Maior Rendon4.  

                                                 
* Programa de Pós-Graduação História UFF. 
1FORTE, José Matoso Maia.  Memória da Fundação de Iguassú. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do 

Commercio,1933. 
2FORTE, José Matoso Maia.  Memória da Fundação de Iguassú. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do 

Commercio,1933.pg. 83. 
3FORTE, José Matoso Maia.  Memória da Fundação de Iguassú. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do 

Commercio,1933.pg. 84. 
4FORTE, José Matoso Maia.  Memória da Fundação de Iguassú. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do 

Commercio,1933.pg. 84. 
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O controle dos Azeredo Coutinho sobre seus domínios nas terras iguaçuanas foi sendo 

estruturado ao longo dos Setecentos. A escritura de formação do vínculo de Morgado a favor 

do filho primogênito ajuda a entender com maior clareza o controle dos Azeredo Coutinho na 

região. O documento data de 6 de Janeiro de 1772, realizado sob o pedido da matriarca da 

família, Dona Helena de Andrade Soutomaior Coutinho em favor de seu filho mais velho, João 

Pereira Ramos de Azeredo Coutinho. Na realidade, a escritura de Janeiro de 1722 foi produzida 

para consolidar nas mãos de João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho o controle das 

propriedades da família que estavam em processo de transferência para o seu domínio já em 

meados do século XVIII. A escritura de formação do Morgadio faz meação a uma série de 

escritura de transferência de controle sobre a propriedade de terras dos outros filhos do casal, 

Capitão-Mor Manoel Pereira Ramos de Lemos e Dona Helena de Andrade Souto Maior 

Coutinho, para a administração daquele que seria o responsável por controlar o Morgado de 

Marapicú após a sua formação.  

Os irmãos de João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho ao realizarem as escrituras de 

transferência de controle sob a propriedade familiar para seu irmão primogênito parecem 

anunciar a pretensão materna de formação do vínculo de Morgado. É provável que o ideal de 

formação de vínculo de Morgado fosse abertamente relatado entre os descendentes do casal 

Azeredo Coutinho, impulsionando os irmãos preteridos à adiantarem a tomada de controle dos 

bens familiares ao irmão primogênito. Das escrituras de transferências de controle sob os bens 

das famílias citadas no documento de formação do vínculo de Morgadio, duas foram realizadas 

em cartórios do Rio de Janeiro, outra em um cartório de Lisboa, e a quarta em cartório na cidade 

de Oeyras na Capitania do Piauí. As origens diferentes das escrituras demonstram a dispersão 

dos filhos do casal Azeredo Coutinho dentro dos domínios portugueses. Porém, mesmo 

distantes os herdeiros do casal Azeredo Coutinho parecem interessados em colocar em prática 

a estratégia de formação do vínculo de Morgadio em favor de sua irmão mais velho. 

No período de formação do vínculo de Morgado, somente um único filho se encontrava 

residindo junto com Dona Maria Helena em seus domínios iguaçuano, caso do filho Ignacio de 

Andrade Souto Maior Rondon. Os demais se encontravam espalhados outras localidades. O 

filho Clemente Pereira de Azeredo e Melo estava na Capitania do Piauí, servido com a patente 

de capitão na Companhia dos Dragões. Os demais herdeiros do casal Azeredo Coutinho 

residiam em Portugal. As irmãs Dona Ana de São Francisco e Dona Maria da Encarnação se 
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encontravam recolhidas no Convento de Santa Teresa do Desterro de Lisboa, enquanto os 

irmãos João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho e Francisco de Lemos Faria Pereira de 

Azeredo Coutinho possuíam ocupações de grande prestígio na junto à Coroa Portuguesa. O 

irmão primogênito era à época desembargador e procurador da Casa de Suplicação, cavaleiro 

da Ordem de Cristo, deputado da Mesa Censória, ao passo que seu irmão Francisco de Lemos 

Faria Pereira Azeredo Coutinho era Reitor da Universidade de Coimbra, vigário capitular e 

governador do Bispado de Lisboa, censor ordinário da Real Mesa Censória, deputado do Santo 

Oficio na Inquisição de Lisboa, e conselheiro de sua Majestade.  

   Desta forma, coube ao filho Clemente Pereira de Azeredo Coutinho e Melo auxiliar 

sua mãe na condução do processo de formação do vínculo de Morgado nos bens acumulados 

pelo casal Azeredo Coutinho. O contrato de formação do vínculo previa que as terças paternas 

e maternas do casal Azeredo Coutinho seriam reunidas e constituíram vínculo “capaz de 

sustentar, promover a perpetuidade e esplendor de sua família por meio do Real serviço.”5 

Todavia, a escritura menciona a necessidade de adequação  do vinculo de Morgado para  seguir 

a Lei Novíssima de 03 de Outubro de 1770, que determinava que: 

“... sua Majestade ocorrendo em beneficio público do seus 

vassalos e Reinos, aos abusos que se introduziam nas Instituições 

de Morgados para servido dar providencias competentes 

determinando as qualidades as pessoas, e o rendimento que 

devirão verificar, e considerando que as referidas doações pela 

sua forma e pela incerteza dos bens, se não poderiam autorizar 

com a Real aprovação e confirmação...”6 

 

 Desta forma, a formação do vínculo de Morgado nos domínios do casal Azeredo 

Coutinho necessitava da aprovação de sua Majestade, o que talvez não fosse algo difícil 

tamanho eram os serviços prestados e o prestígio de sua família junto à Coroa. Contudo, a 

necessidade de aprovação regia não era a única limitação existente no contrato de formação do 

vínculo de Morgadio. Alguns itens foram assinalados pela matriarca sob os quais o 

administrador do vínculo deveria observar com zelo. 

                                                 
5BN. Seção de Obras Raras, Ms. 5, 3, 13-15. 
6BN. Seção de Obras Raras, Ms. 5, 3, 13-15. 
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 Caberia ao primeiro administrador dos bens do casal Azeredo Coutinho, reunidos em 

vínculo de Morgado, realizar uma diversidade de pedidos afixados no contrato.O primeiro seria 

fornecer a sustentação e as despesas necessárias as suas irmãs  

 

outorgantes Dona Ana de São Francisco e Dona Maria da Encarnação, recolhidas ao Convento 

do Desterro em Lisboa.Contribuir anualmente com a quantia de cento e vinte mil reis à Dona 

Micaela Joaquina Arcangela de Santana e Dona Helena Josefa Angelica da Gloria, religiosas 

recolhidas no Convento de Maravila em Lisboa, em razão das legitimas de ambas comporem 

os bens vinculados em Morgado. Deveria ainda, o filho primogênito dispensar a centésima parte 

dos rendimentos dos bens reunidos no vínculo em sufrágios pelas almas de sua mãe, pai, dos 

escravos dos seus domínios, e pelo ornamento das capelas lá existentes.  

 

A PROPRIEDADE FUNDIÁRIA NO MORGADO: O CASO DA FAZENDA MARAPICÚ 

Entre as fazendas que compunham o patrimônio fundiário vínculo em morgado pela 

família Azeredo Coutinho, a fazenda Marapicú era a sede da residência Helena de Andrade 

Souto Maior Coutinho e possuía a maior valorização econômica no período de formação da 

escritura. A avalição dos bens incluindo a terra, lavouras, maquinários, construções, e a maior 

quantidade escravos entre todas as outras propriedades, sendo avaliada em trinta e dois contos 

de reis.   

Os limites da fazenda principiavam com a testada de duas mil braças, findado o sertão 

na divisão com a fazenda do Mato Grosso, margeando o rio Gandu-mirim e a Serra de Marapicú 

até chegar à divisa com as terras da Fazenda de Santa Cruz. Na fazenda havia diferentes 

construções conforme a descrição na tabela abaixo. 

Descrição: BN. Seção de Obras Raras, Ms. 5, 3, 13-15. 

 

Quantidade  Descrição

1 Casa de Vivenda 

1 Enfermaria

1 Ferraria

1 Casa de farinha

2 Casas para trabalhadores

10 Senzalas cobertas  por telhas

40 Senzalas cobertas por palha

1 Capela de Nossa Senhora de Gadalupe 

1 Grande pomar

Tabela 1 – Construções próximas a Casa de Vivenda na Fazenda Marapicú 
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Na descrição das construções no processo de inventário a casa de vivenda e, na qual 

residia Helena de Andrade Souto Maior Coutinho, é especificada como a edificação principal 

da fazenda, e junto desta, uma enfermaria, uma ferraria, uma casa de farinha, duas casas de 

moradores que serviam a fazenda. Ainda próximo à casa de vivenda fora construída uma 

nobilíssima capela de Nossa Senhora de Guadalupe toda paramentada, e cuja torra havia um 

bom sino, e logo após um pomar de frutas.   

Um pouco afastado do complexo que girava em torno da casa de vivenda havia 

cinquenta senzalas, dez cobertas por telhas e outras quarenta com cobertura de palha, moradias 

que abrigavam o total de cento e quarenta e seis escravos da fazenda.  

É interessante notar a lógica espacial das construções descritas estarem localizadas 

próximas à casa de vivenda. Evidencia-se a intensão da família Azeredo Coutinho em manter 

sobre seu olhar constante as horas de descanso dos trabalhadores da fazenda, sejam escravos 

ou livres, afinal as cinquenta senzalas e as duas casas de moradores estão situadas próximos à 

residência dos senhores, permitindo a presença constante da supervisão senhorial nas horas de 

descanso ou lazer. A mesma lógica parece operar sobre a enfermaria, a ferraria e casa de farinha, 

as duas primeiras, espaços de afazeres para trabalhadores especializados, dos quais falaremos 

mais para frente, e a terceira construção, local de produção da farinha de mandioca, base da 

alimentação da população escrava, e produto de grande destaque econômico no Recôncavo do 

Rio de Janeiro conforme as pesquisas de Mariza Soares7 e Nielson Bezerra8. 

Já mais afastado do complexo de construções que giravam em torno da casa de vivenda 

estava o conjunto de edificações ligadas ao processamento da cana de açúcar e a olaria. Esse 

complexo de produção era composto pelas construções descritas na tabela abaixo: 

 

 

                                                 
7SOARES, Mariza de Carvalho. Engenho sim, de açúcar não: O engenho de farinha de Frans Post. Varia Historia, 

Belo Horizonte, v. 25, n. 41, p.61-83, jan./jun. 2009. 
8BEZERRA, Nielson Rosa.  Mosaicos da escravidão: identidades africanas e conexões atlânticas do Recôncavo 

da Guanabara (1780-1840). 2010. 215 f. Tese (Doutorado em História)- Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

RJ, 2010. 
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Descrição:BN. Seção de Obras 

Raras, Ms. 5, 3, 13-15. 

O complexo possuía como construção principal o engenho de fazer açúcar, composto 

por duas caldeiras, quatro tachos, duas bacias de cobre, cinco coxos de tendal e duzentas 

andainas. Após, a cana triturar a cana de açúcar no engenho, a etapa seguinte era realizada na 

casa de purgar, composta de setecentas formas e um tacho grande para descantar. Por fim, 

açúcar era encaminhado para o barracão que faria a função de encaixotar o açúcar produzido 

na fazenda de Marapicú, equipado com balança e pesos para auxiliar no armazenamento do 

açúcar nas caixas. 

Somando a produção açucareira havia na fazenda a casa de destilar aguardente, 

composta por dois alambiques grandes, um alambique pequeno, dezoito toneis para o 

armazenamento, três tinas, três coxos, dois baldes, e duas caçambas de cobre.   

Por fim, outras produções possuíam espaço reservado para os seus afazeres laborais. 

Havia um armazém para condicionar o mel explorado na fazenda, composto por um tanque e 

sete coxos. E ainda uma olaria para a produção de tijolos e telhas, chama a atenção que não 

exista nenhuma descrição de materiais e equipamentos existentes na olaria, talvez sua produção 

Tabela 2 – Construções de processamento do açúcar e olaria 

Construções Instrumentos 

2 Caldeiras 

4 Tachos 

2 bacias de cobre

5 coxos tendal

200 Andainas

700 Formas 

1 Tacho grande de decantar

1 Tanque 

7  Coxos

Casa de destilar aguardente 2 Alambique Grande

1 Alambique Pequeno

18 Toneis 

3 Tinas

3 Coxos

2 Baldes

2 Caçambas de Cobre

Casa de Encaixe de Açúcar 1 Balança e pesos

Olaria Sem descrição

Engenho da fazer açúcar

Casa de purgar 

Casa de armazém de mel
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fosse exclusivamente para utilização na fazenda, sem fins comerciais diretos, e por isso, os 

equipamentos fossem básicos para o serviço, não possuindo grande valor econômico, e por isso 

não descrito nos bens arrolados em inventário.  

Em relação as lavouras presentes na fazenda de Marapicú, as informações do inventário 

descrevem um canavial grande, composto por partidos de cana pertencentes a fazenda, e outros 

a lavradores que prestavam serviço aos senhores de Marapicú. Todavia, a descrição das 

construções existentes na fazenda sugere a presença de outras lavouras, como roçados de 

mandiocas para a produção da farinha, prática de técnicas de apicultura para a produção do mel, 

além do pomar descrito próximo a casa de vivenda. Sabemos que é como a descrição mais 

detalhada das lavouras de cana de açúcar no processo de inventário em função do seu valor 

econômico mais elevado, e somando a esse fator podemos acrescentar que tomando por 

conhecimento a dimensão do maquinário existente na fazenda para a produção de açúcar e 

aguardente, a lavoura de cana de açúcar fosse realmente mais extensa em área cultivada do que 

as demais.  

Relacionado ainda ao mundo do trabalho na fazenda de Marapicú, aparecem indicado 

no inventário a existência de duzentos bois mansos para o serviço, além de sete carros. 

Certamente alguns dos animais citados pudessem ser usados para movem o engenho de açúcar, 

já que não qualquer menção sobre o maquinário ser operado através de mecanismo que utilize 

a força motriz de uma roda de água. Os demais animais possivelmente estariam empregados no 

serviço de carroças que transportariam os partidos de cana da lavoura até o engenho. 

Por fim, analisaremos aqueles responsáveis por construir e operar o mundo do trabalho 

dentro da fazenda, o setor responsável por erguer a riqueza dentro das terras de Marapicú. Os 

trabalhadores da fazenda eram em grande maioria, os cento e quarenta e seis escravos que 

aparecem descritos no processo de inventário, porém sabemos que a fazenda também utilizava 

mão de obra livre, composta por moradores que possuíam partidos de cana nos canaviais 

existente nas terras da fazenda, bem como por homens e mulheres que habitavam nas duas 

moradias destinadas aos trabalhadores que estavam prestando serviço à fazenda Marapicú. 

Possivelmente esse último grupo de mão obra fosse composta por trabalhadores temporários, 

talvez grupos que auxiliassem na colheita da cana, ou estivem na fazenda para prestar algum 

tipo de serviço especializado, o qual os escravos da fazenda não soubessem executar. A 

documentação pouco revela sobre a função e permanência desses trabalhadores livres nas terras 
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da fazenda, sabemos, porém que ocupavam locais de estalagem diferente das senzalas destinada 

aos escravos, evidencia determinada hierarquização no espaço de habitação de cada grupo de 

trabalhadores. 

Por outro lado, quanto aos trabalhadores que possuíam partidos de cana nas terras de 

Marapicú, a historiografia brasileira tem demonstrado ser essa prática comum em muitas 

fazendas que cultivam e processavam cana de açúcar. Stuart Schwartz apontou a presença de 

homens livres pobres que possuíam forneciam partidos de cana na fazenda do Recôncavo 

Baiano9. E para o contexto carioca, Manoela Pedroza demonstrou que muitos dos moradores 

que forneciam cana de açúcar para fazendas maiores, equipadas com engenhos de açúcar, eram 

segmentos da parentela pobre dos senhores da terra10.  

O grupo de trabalhadores mais numerosos na fazenda de Marapicú será apresentado e, 

em sequencia, analisado abaixo. Todavia, devemos salientar que o inventário indica a presença 

de cento e quarenta e seis escravos, porém a listagem apresentada no mesmo documento indica 

centro e trinta e sete nomes, em nenhum momento a diferença entre os números é explicitada 

no inventário.  

 

 

 

 

                                                 
9SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835.São Paulo: 

Companhia das Letras, 1988. 
10PEDROZA, Manoela. Engenhocas da Moral: redes de parentela, transmissão de terras e direitos de propriedade 

na freguesia de Campo Grande (Rio de Janeiro/século XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2011. 
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Nome Origem Profissão Nacionalidade Observação

José Mina Feitor Africano

Ignês N/C Mucama   -----------

Pedro N/C Serrador   -----------

Maximiana    -----------   -----------   -----------

Ambrosio    -----------   -----------   -----------

Faustina    -----------   -----------   -----------

Nicolau Pardo   -----------   -----------

Ignacia Maria   -----------   -----------   -----------

Ambrosio   ----------- Carpinteiro   -----------

Francisco   ----------- Barbeiro   -----------

Manoel Monjolo   ----------- Africano

Escolastica   -----------   -----------   -----------

Albino   -----------   -----------   -----------

Teotonio   -----------   -----------   -----------

Miguel   -----------   -----------   -----------

Damasia   -----------   -----------   -----------

Estevão Pardo   ----------- Brasileira

Antonio Pardo   ----------- Brasileira

Ursula   -----------   -----------   -----------

Maria Cabra   ----------- Brasileira

Justa Cabra   ----------- Brasileira

Narcisa Cabra   ----------- Brasileira

Salvador   ----------- Barqueiro   -----------

Lucas   -----------   -----------   -----------

Albano   -----------   -----------   -----------

Mauricio   -----------   -----------   -----------

Catarina Velha   -----------   -----------   -----------

Andre Pardo Barqueiro Brasileira

Ignacio Pardo   ----------- Brasileira

Jacinta   ----------- Enfermeira   -----------

Geraldo   -----------   -----------   -----------

Jose   ----------- Ferreiro   -----------

Ana   -----------   -----------   -----------

Eugenia   -----------   -----------   -----------

Salvador da Silva   -----------   -----------   -----------

Catarina   -----------   -----------   -----------

Agueda   -----------   -----------   -----------

João Quaresma   -----------   -----------   -----------

Florencio   ----------- Oleiro   -----------

Luzia   -----------   -----------   -----------

Gaspar Velho   -----------   -----------   ----------- Velho

Francisca   -----------   -----------   -----------

Silvestre Velho   -----------   -----------   ----------- Velho

Esperança Velha   -----------   -----------   ----------- Velho

Jeronimo   ----------- Carpinteiro   -----------

Antonio Rebolo   ----------- Africana

Barbara   -----------   -----------   -----------

Lauriano   -----------   -----------   -----------

Domingos Mina   ----------- Africana

Francisca   -----------   -----------   -----------

Bras   -----------   -----------   -----------

Jeronimo   -----------   -----------   -----------

Alenxadre   -----------   -----------   -----------

Pedro   -----------   -----------   -----------

Euzebio   -----------   -----------   -----------

Jacinta   -----------   -----------   -----------

Agostinho   -----------   -----------   -----------

Simão   -----------   -----------   -----------

Manoel   ----------- Sapateiro   -----------

Simão   -----------   -----------   -----------

Mariana   -----------   -----------   ----------- Aleijada

Pedro   -----------   -----------   -----------

Monica   -----------   -----------   -----------

Prudencio   -----------   -----------   -----------

Gregorio   -----------   -----------   -----------

Perpetua   -----------   -----------   ----------- Cega

Micaela   -----------   -----------   -----------

Luzia   -----------   -----------   -----------

Juliana Mina   ----------- Aficana Velha

Lourenço Mineiro   -----------   -----------   -----------

Magdalena   -----------   -----------   ----------- Velha

Jose Criolo   ----------- Brasileira

Domingos   ----------- Serrador   -----------

Manoel Molhaca   -----------   -----------   -----------

Antonia   -----------   -----------   -----------

Antonia Mina   ----------- Africana

Maria Antonia   -----------   -----------   -----------

Ventura   -----------   -----------   -----------

Quiteria   -----------   -----------   -----------
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Descrição: BN. Seção de Obras Raras, Ms. 5, 3, 13-15 

Felipe   -----------   -----------   -----------

Doroteia   -----------   -----------   -----------

Maria Cambuta   -----------   -----------   -----------

Francisco   -----------   -----------   -----------

Antonio Quibuita   -----------   -----------   -----------

Barbara   -----------   -----------   -----------

Roque   -----------   -----------   -----------

Carlos Pardo Barqueiro Brasileira

José Pereira   ----------- Carreiro   -----------

Martinha   -----------   -----------   -----------

Jorge   -----------   -----------   -----------

Tomas Pardo Carpinteiro   -----------

João   ----------- Serrador   -----------

Paula   -----------   -----------   -----------

João Pereira   -----------   -----------   -----------

Andresa   -----------   -----------   -----------

Cirino   -----------   -----------   -----------

Sebastião   -----------   -----------   -----------

Manoel   -----------   -----------   -----------

Micaela   -----------   -----------   -----------

Andresa Mina   ----------- Africana

Felipe   ----------- Serrador   -----------

Manoel   ----------- Serrador   -----------

Violante   -----------   -----------   -----------

Domingas   -----------   -----------   -----------

Tomé   -----------   -----------   -----------

Martinho   -----------   -----------   -----------

Fabiano   ----------- Pedreiro   -----------

Bartolomeu   ----------- Ferreiro   -----------

Vicente Pardo Enfermeiro Brasileira

Rafael Pardo   ----------- Brasileira

Eusebia   -----------   -----------   -----------

João de Deus   -----------   -----------   -----------

Raimunda   -----------   -----------   -----------

Josefa Cacunda   -----------   -----------   -----------

Luzia   -----------   -----------   -----------

Feliciana   ----------- Enfermeira   -----------

Lourença   ----------- Mucama   -----------

Rita   ----------- Mucama   -----------

Cecilia   -----------   -----------   ----------- Velha
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Os escravos da fazenda de Marapicú que aparecem na listagem do inventário dos bens 

reunidos em Morgado, vinte e seis (19,7%) possuíam a profissão descrita no processo, porém, 

acreditamos que os demais cativos, com exceção das crianças e os velhos, fossem empregados 

na atividade de lavoura, e sua profissão não foi descrito por ser considerada ocupação 

corriqueira de um escravo. Entre as profissões descritas encontramos: Barbeiro (1); Barqueiro 

(3); Carpinteiro (3); Carreiro (1); Cozinheira (1); Enfermeiro/a (3); Feitor (1); Ferreiro (2); 

Mucama (3); Oleiro (1): Pedreiro (1); Sapateiro (1); Serrador (5).  

O total de quatorze profissões diferentes, se incluirmos a ocupação de lavoura, 

praticadas pelos escravos da fazenda Marapicú demonstra o potencial econômico de sua 

estrutura, apresentando profissões ligadas ao cuidado domestico dos senhores, como a ocupação 

de mucama e cozinheira, outras ligadas aos diferentes trabalhos desenvolvidos na fazenda, 

como carreiro, barqueiro, ferreiro, oleiro, pedreiro, sapateiro e serrador, e ainda outros 

segmento relacionado aos cuidados destinados a manutenção do plantel escravo, como 

enfermeiros, barbeiro e feitor. É interessante notar a presença de escravos com a profissão de 

barqueiro na fazenda, nas informações do inventário não constam descrições de embarcações, 

todavia a presença de três cativos, Salvador, André e Carlos, no plantel da fazenda evidencia 

que o transporte fluvial era utilizado na fazenda. A importância de barqueiro fazendo o 

transporte de mercadorias e pessoas pelos rios da região de Iguaçu, particularmente os rios 

Iguaçu e Sarapui, foi demonstrada por Flávio Gomes como principal comunicação com a cidade 

do Rio de Janeiro.  

Chamo atenção para o fator do rio Gandu margear boa parte das terras sob o controle da 

família Azeredo Coutinho, podendo o mesmo ser utilizado como principal meio de 

comunicação entre as terras controlada pela família, tendo os escravos barqueiros papel 

fundamental nessa questão. O mesmo rio poderia ainda ser utilizado, como rios Iguaçu e 

Sarapui, como via de acesso mais fácil a cidade do Rio de Janeiro, afinal também desagua na 

Baia de Guanabara. 

Dos centos de trinta e sete escravos existente na fazenda Marapicú, quinze cativos 

possuíam algum tipo de restrição ao trabalho, sendo três aleijados, uma cega, dez velhos, e 

quatro crianças. As limitações ao trabalho pleno, seja por deficiência ou idade, certamente não 

impedia que tais cativos praticassem serviços considerados menos pesados do que o trabalho 



 

 

 

ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

1035 

 

aduo e exposto ao sol nas atividades de lavouras. Desta forma, a fazenda possui cento e vinte 

dois escravos, homens e mulheres plenamente aptos ao trabalho.  

Em relação às nacionalidades presentes no plantel escravo da fazenda Marapicú, as 

informações são rarefeitas. Somente vinte e um cativos possuíam alguma informação 

relacionada a sua nacionalidade informada no inventário. Desses vinte e um, nove eram de 

procedência africana, e doze já haviam nascido na América portuguesa. Os demais não 

possuíam qualquer anotação sobre a sua procedência. 
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A CONSTITUIÇÃO DA CAPITAL IMPERIAL ENQUANTO PROJETO 

UNIFICADO: O DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO 

 

Sandrine Alves Barros da Silva* 

 

INTRODUÇÃO 

Buscando compreender a forma como as políticas sanitárias se estabelecem, na cidade 

do Rio de Janeiro, sobretudo no período que vai de 1845 à 1865, este trabalho visa traçar um 

panorama, que se inicia com a chegada da corte no Brasil, a fim de demonstrar a raiz dos 

projetos de obras públicas e a forma como se tornaram cruciais para a construção de uma capital 

imperial que atendesse aos interesses políticos e econômicos das frações dominantes. 

Um ponto crucial para o entendimento desta temática é, para os objetivos da pesquisa, 

compreender que os marcos aqui demonstrados, principalmente quando forem relatadas as leis 

e decretos que tomam o cenário após 1850, pretendem romper com a mentalidade que concebe 

a capital imperial de forma fragmentada. Buscamos, ao contrário, integrá-la através de políticas 

públicas, de forma que a organização da cidade passasse a atender os interesses dos grupos 

sociais mais influentes no período. Como exemplo, comerciantes, cafeicultores, e inclusive 

“traficantes” de escravos. 

Além disso, o argumento aqui defendido é o de que, com a chegada da Corte na então 

colônia portuguesa, se estabelecem demandas, sobretudo com sua instalação na Capital, a 

cidade do Rio de Janeiro, observadas, por exemplo, no aumento das habitações e preços dos 

aluguéis, além da abertura de ruas e alargamento das já existentes, e estas perpassam anos, 

influenciando a modificação do espaço geográfico. Cabe ressaltar que estas demandas se 

concentram nas áreas de abastecimento e na modificação do espaço público da cidade, que 

passará por uma série de obras através dos anos.  

Desta forma se faz necessário o incentivo à produção de gêneros de primeira 

necessidade, e a expansão do perímetro urbano para além da “cidade velha” 1, alcançando as 

                                                 
* Graduanda em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF, e bolsista PIBIC pelo Museu de 

Astronomia 

do Rio de Janeiro – MAST. E-mail: sandrinebsilva@gmail.com 
1 Termo pelo qual era nomeada a região central da cidade do Rio de Janeiro, em meados do XIX. 
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áreas relativas aos atuais bairros da Tijuca, Andaraí, Maracanã e algumas regiões de São 

Cristóvão, por exemplo, a chamada “cidade nova”, através de execução de drenagem de áreas 

pantanosas, e também construindo grandes aterros como os da Glória e Flamengo. Os projetos 

relacionados à construção de um novo centro urbano, ou seja, de uma nova capital imperial, 

foram prioridade até o fim da regência de D. João VI, e permaneceriam sendo no decorrer do 

Império do Brasil. 

Essas reformas implicaram em bem mais do que mudanças físicas e geográficas no 

espaço urbano; formaram uma nova ordem urbana, na qual a cidade, seus habitantes e seus 

costumes foram disciplinados tendo como referência o padrão civilizacional aceito na Europa, 

pois este se tornava necessário ao projeto de construção nova Corte. Cabe ressaltar aqui, que o 

processo de influencias não aconteceu de modo unilateral, de forma que alguns hábitos, e 

aspectos exclusivos da vida colonial, perpassaram os projetos aplicados na capital.  

Cabe destacar que diversos setores foram beneficiados com as mudanças da capital, 

dentre eles a produção cafeeira e o de tráfico de escravos. Sobre o segundo, aliás, é preciso 

expor que o porto do Rio de Janeiro fora porto de destaque no recebimento de escravos advindos 

da costa da África, principalmente da região conhecida como Costa do Escravo2, e isto evoluiu 

de tal forma que conferiu prestígio à cidade, que se tornou a principal responsável pelo comércio 

interno desta mão-de-obra. “Até 1850, a maciça presença de escravos converteu o Rio de 

Janeiro na maior cidade escravista das Américas”3 

Embora tenha acontecido toda forma de atendimento às demandas supracitadas, e como 

consequência uma modernização do espaço urbano do Rio de Janeiro na segunda metade do 

século XIX, este ainda não havia atingido condições razoáveis no que tange à salubridade e 

tampouco em relação às políticas públicas relacionadas ao comércio e desenvolvimento do 

mercado interno.  

Desta forma, é possível afirmar que a cidade de São Sebastião não era mais restrita às 

fronteiras chamadas de quatro elevações4, que antes a circunscreviam, e as mudanças se 

tornaram nítidas. Pequenas produções de subsistência, que forneciam parte do abastecimento 

                                                 
2 Região referente às costas dos seguintes países, no período que vai do século XVI, ao XIX: Togo, Benim e 

Nigéria Ocidental.  
3 MACHADO, Humberto Fernandes. Rio de Janeiro: Da cidade insalubre à Versalhes tropical. In: Recôncavo: 

Revista de História da UNIBEU. Rio de Janeiro. Vol. 5. Nº 9. p. 95. Julho-Dezembro, 2015. 
4 Morros de Santo Antônio, da Conceição, de São Bento e do Castelo. 
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da cidade, foram substituindo as casas, que se tornavam mais raras à medida que se caminhava 

do centro para os arredores; casarões e mansões foram gradativamente construídos e 

incorporados ao perímetro urbano, e atendiam aos ricos comerciantes e à burocracia 

governamental. 

Diante deste quadro surgem as primeiras medidas higienistas, propagadas por médicos 

sanitaristas, sendo delegado principalmente à população de baixa renda o problema das 

epidemias e da falta de higiene que assombrava a cidade. As políticas higienistas iriam além de 

soluções sanitárias e adquiririam um caráter de controle social, sobretudo, ao propor a retirada 

da camada popular da região central da cidade, interesse das frações dominantes.  

[A]o responsabilizar a desordem urbana pela degeneração da saúde não 

só física como “moral” da população, a medicina social diagnosticava 

causas naturais, relacionadas às peculiaridades geográficas do Rio de 

Janeiro, e, sobretudo, causas sociais tanto no nível do funcionamento 

geral da cidade como de suas instituições. (...) A primeira causa de 

doença era, então, a geografia do meio ambiente, em particular as 

condições climáticas (...). Um segundo objeto de reflexão eram os 

aspectos propriamente urbanísticos da cidade. O alvo principal de suas 

críticas eram as habitações sobretudo “coletivas”, onde se aglomerava 

a heteróclita multidão de “pobres” na área central do Rio de Janeiro 

(...)5 

Numa perspectiva higienista, essas habitações eram consideradas locais insalubres, que 

potencializavam a propagação de doenças devido à ausência de ventilação nos quartos escuros 

e úmidos, fechados por janelas estreitas, que ao serem somados ao calor da cidade tropical 

facilitavam a proliferação de insetos, como exemplo, a proliferação de mosquitos transmissores 

da febre amarela.  

O status político dado aos higienistas se organizava através da polícia 

médica6, o que nos deixa claro a ação racionalizadora sobre a 

população. O médico não era apenas alguém que detinha 

conhecimentos, mas também, quem intervinha no espaço, por meio das 

políticas territoriais restritivas que ajudou a formular.7 

 

                                                 
5 BENCHIMOL apud MACHADO, Gisele Cardoso de Almeida. A difusão do pensamento higienista na cidade 

do Rio de Janeiro e suas conseqüências espaciais. In: Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. 

São Paulo, 2011. p.6.Disponível em: 

<www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1308340710_ARQUIVO_GiseleCardosodeAlmeidaMachado-

ANPUH.pdf> 
6 Segundo Machado (1978), o termo polícia médica data o século XVIII, e possui conceito associado à ideais de 

defesa, seja na proteção do homem, e de sua própria saúde, ou de forma ligada ao ambiente em que se encontra. 

Tem por objetivo prolongar a vida humana. 
7 MACHADO. Op. cit. p.5. 
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As medidas supracitadas seriam os primórdios das medidas que iniciariam o 

saneamento, com um ideal/projeto que se distancia deste higienismo, e se aproxima do que 

entende-se por saneamento na atualidade, ocorrendo principalmente entre as décadas de 1845 - 

1865, e passando a pensar a cidade a partir de um conceito de totalidade, ou seja, buscariam 

criar infraestrutura urbana. 

Porém, antes de desenvolver o que passaria a ser saneamento no período destacado 

acima, é preciso entender que o termo sofre mudanças com o passar das décadas, e que 

principalmente, após 1850, com o DECRETO Nº 5988, DE 14 DE SETEMBRO DE 1850, 

passa a possuir ligações com o ideal de construção civil, se afastando, mas não abandonando, a 

ligação com as ciências médicas, que agora passariam a ser responsáveis pela salubridade. 

Sobre este decreto cabe destacar o dito nos três primeiros artigos: 

• O artigo primeiro concedia verbas para de uso exclusivo em melhoramentos 

sanitários, fossem na capital, ou em outras regiões do Império. Prevendo, 

sobretudo, uso em obras de drenagem de terrenos alagadiços, criação de valas e 

canos usados para o despejo de dejetos diários, e em depósitos de água para a 

população. 

• O artigo segundo definia a criação de uma comissão composta por um corpo de 

engenheiros, que seriam nomeados pelo governo, a fim de que fiscalizassem e 

propusessem obras e serviços que julgassem necessários a capital e a outras 

áreas do império.  

• O artigo terceiro criava a Junta de Higiene Pública, que ficaria responsável 

por indicar as medidas que julgarem válidas para a melhora da salubridade 

pública, e também por fiscalizar habitações, e embarcações, absorvendo a 

Inspeção da Saúde do Porto. 

Ao debatermos os marcos jurídicos, iniciados no parágrafo acima, é necessário voltar a 

atenção para o fato de que nossa pesquisa se volta para um período marcado pela formação de 

um novo campo de saber com bases técnico-científicas, o da Engenharia Civil9, que ao se 

distanciar das funções e corporações militares, conforma-se enquanto espaço de formulações e 

debates que expressarão interesses políticos e econômicos em disputa no período.  

Diante das mudanças propostas pelo decreto de 1850, influenciado por um quadro 

epidêmico, e por discursos que colocavam na geografia e nas condições de limpeza da capital 

                                                 
8 IMPÉRIO DO BRASIL. Decreto nº 598, de 14 de setembro de 1850. 
9 Ver mais em: MARINHO, Pedro Eduardo Mesquita de Monteiro. Engenharia Imperial: O Instituto Politécnico 

Brasileiro (1862-1880). 2002. 278p. Dissertação (Mestrado em História) - Centro de Estudos Gerais. Instituto de 

Ciência e Filosofia. Niterói, 2002.  
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administrativa a principal causa de doenças, como a febre amarela e a varíola, e outros fatores 

que geravam insalubridade, o Imperador D. Pedro II implementa a  LEI Nº 88410, DE 1º DE 

OUTUBRO DE 1856, através  do relatório que fixa as despesas e orçamentos da receita 

referênte ao exercício vindouro de 1857-1858. A lei autoriza, no Art. 17, parágrafo segundo, a 

contratação de serviços de limpeza e esgotamento da Cidade do Rio de Janeiro, podendo 

conceder a companhia contratada privilégios, sobretudo calcado no Art. 11 da LEI Nº 71911, 

DE 28 DE SETEMBRO DE 185312, desde que as despesas do contrato fiquem a cargo dos 

proprietários da empresa prestadora de serviços. 

A contratação efetiva de uma empresa aconteceu sob a sanção positiva publicada no 

DECRETO Nº 1.92913, DE 29 DE ABRIL DE 1857, no qual, baseado na LEI Nº 719, 

supracitada, é aprovado o contrato de serviço de limpeza das casas da então capital imperial, e 

dos esgotos, direcionados as águas fluviais, proposto pelos Engenheiros João Frederico 

Russel, Joaquim Pereira Vianna de Lima Junior.  Cabe ressaltar que este contrato abrangeria 

somente a área central da cidade do Rio de Janeiro, e possuiria duração de noventa anos.  

Porém, por não conseguirem constituir o capital necessário, salientando que este deveria 

ser constituído no exterior, e preferencialmente na Inglaterra, para o início das obras, mesmo 

após aditivo para isto, publicado no DECRETO Nº 2.83514, DE 12 DE OUTUBRO DE 

186115, tiveram seu contrato transferido, em 1863, à Companhia organizada pelo Engenheiro 

                                                 
10 IMPÉRIO DO BRASIL. Lei nº 884, de 1º de outubro de 1856. 
11 IMPÉRIO DO BRASIL. Lei nº 719, de 28 de setembro de 1853. 
12 No parágrafo terceiro deste artigo é colocado: “§ 3º Contractar: 1ºCom João Frederico Russell, ou com outro 

qualquer, o serviço da limpeza das casas da cidade do Rio de Janeiro e do esgoto das aguas pluviaes, obrigando-

se o emprezario a fazer os trabalhos por districtos designados. Naquelles districtos em que se forem realizando os 

mesmos trabalhos, poderá o Governo elevar a decima urbana na proporção necessaria para fazer face ás despezas 

resultantes do contracto. Outrosim poderá o Governo isentar de direitos de importação e exportação os objectos 

concernentes á empresa” (LEI N. 719,1853) 
13 IMPÉRIO DO BRASIL. Decreto nº 1.929, de 29 de abril de 1857. 
14 IMPÉRIO DO BRASIL. Decreto nº 2835, de 12 de outubro de 1861. 
15 “Attendendo ao que Me representárão Joaquim Pereira Vianna de Lima Junior e João Frederico Russell, 

Emprezarios signatarios do Contracto de 25 de Abril de 1857 approvado pelo Decreto nº 1.929 do referido mez e 

anno para execução das obras necessarias ao serviço da limpeza das casas e esgoto das aguas pluviaes da Cidade 

do Rio de Janeiro: Hei por bem, de conformidade com o parecer da maioria da Secção dos Negocios do Imperio 

do Conselho de Estado, prorogar por mais um anno o prazo do tempo marcado no Decreto de 20 de Novembro 

de 1860 (...).” (DECRETO Nº 2.835, 1861)  
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Inglês Eduardo Gotto, em Londres, The Rio de Janeiro City Improvements Company 

Limited. Enquadrando-se nas condições da cláusula 27ª do Contrato de 1857.16 

Ligada à dinâmica acima exposta existe uma problemática que merece atenção, que é o 

fato de que, mesmo com a contratação da City, os brasileiros João Frederico Russel e Joaquim 

Pereira Vianna de Lima Junior não deixaram de receber os valores destinados a seu contrato 

até o fim de sua licitação, embora não houvessem cumprido com as obras acordadas – por cuja 

razão buscaremos desvendar em nosso estudo, ainda em andamento.  

O último ponto a ser tratado neste artigo se relaciona a um eixo em que as medidas de 

saneamento se juntam à expansão da cidade, e também à “expulsão” das classes mais pobres 

para fora do centro administrativo. Como marco desse processo, cabe apontar a inauguração, 

em 1858, dos trajetos iniciais da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que possibilitava à ligação das 

áreas centrais da cidade as periferias, possibilitando o projeto que se iniciou ainda com os 

médicos higienistas, já citados.  

A construção da EFDP II, portanto, estaria diretamente atrelada com as 

transformações econômicas que marcaram a primeira metade dos anos 

de 1850 e seria, em especial, o principal marco do avanço conservador 

sob a liderança saquarema, e a principal referência da entrada do modo 

de produção escravista às exigências do capitalismo global.17 

 

No entanto, é preciso destacar que o projeto da estrada de ferro também se constrói com 

o intuito de gerar mobilidade, de modo que, apesar do afastamento das moradias, há uma 

ampliação do fluxo de trabalhadores que buscaram sustento na área central da cidade do Rio de 

Janeiro.  

                                                 

16  “27ª Se os Empresarios quizerem organisar Companhia para levar a effeito a sua empresa, somente a poderão 

incorporar fóra do paiz. Terão direito neste caso a transferir o presente privilegio a qualquer Companhia que se 

organisar ou que já se achar organisada, ou a qualquer Empresario ou Contractador em paiz estrangeiro, 

continuando porêm os mesmos Empresarios a serem responsaveis para com o Governo Imperial pela execução da 

dita Empresa e das disposições deste Contracto, caso o mesmo Governo não queira aceitar a responsabilidade do 

novo Empresario, salvo se for prestada huma caução de quinze mil libras, a qual será depositada no Banco de 

Inglaterra como garantia do cumprimento deste Contracto, recebendo quem a depositar o devido juro. A caução 

será levantada logo que a Empresa tiver completado as obras do primeiro districto.” (CONDIÇÕES A QUE SE 

REFERE O DECRETO Nº 1.929 DE 26 DE ABRIL DE 1857)  

Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=62142&norma=78026> 
17 MARASCHIN, Gabriel de Azevedo. A construção da província: política fiscal e territorial na consolidação do 

Estado Brasileiro, 1840 – 1855. 2016. p. 146. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.  
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A DINAMICIDADE DAS GRANDES CIDADES INDUSTRIAIS EM A 

SITUAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA NA INGLATERRA, DE 

FRIEDRICH ENGELS 

 

Wallace Cabral Ribeiro* 

 

INTRODUÇÃO: ALGUMAS OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

 Engels, ao longo de toda sua vida, dedicou-se à luta política em favor da classe operária. 

Em sua trajetória político-intelectual, estudou os diversos processos interligados à formação 

histórica do capitalismo. Ao debruçar-se sobre esta tarefa, Engels extrai dela suas múltiplas 

determinações, se ocupando dos mais variados temas. Em sua vasta obra, é possível encontrar 

conhecimentos relacionados às áreas de sociologia da religião, história, antropologia, 

etnografia, ciência política, economia, ciências naturais, biologia evolutiva, física, química, 

educação, relações de gênero, ciências jurídicas, epidemiologia, filosofia, astronomia, ciências 

militares, entre outros campos do saber. A algumas áreas do conhecimento, o socialista alemão 

dedicou-se com mais afinco e, por isso, obteve ideias mais originais e iconoclastas do que em 

outras áreas. Este é o caso dos estudos urbanos, para o qual sua contribuição foi significativa. 

 No final da década de 1830, Engels teve uma rica experiência quando investigou e 

analisou as condições de vida dos operários na cidade de Wuppertal, na Alemanha. Em 1839, 

publica no periódico Telagraph für Deutschland, suas Cartas de Wuppertal, assinando com o 

pseudônimo de Friedrich Oswald. Segundo Hunt, esses textos "eram de uma autenticidade 

ímpar, uma experiência de testemunha ocular naquela região deprimida, embriagada e 

desmoralizada" 1 e "as 'Letters' são uma crítica magnífica e brutal dos custos humanos do 

capitalismo" 2. 

                                                 
* Graduando em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), editor da Revista Ensaios, membro 

do Núcleo de Estudos Cidadania Trabalho e Arte (Nectar-UFF) e do Núcleo de Estudos Friedrich Engels (NEFE). 

Email: cabralwallaceribeiro@yahoo.com.br 
1 HUNT, Tristran. Comunista de Casaca: a vida Revolucionaria de Friedrich Engels. São Paulo: Record, 2010, 

p.49.  
2 Op. cit., p. 50.  
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 Nessas Cartas, o "General" 3 já relatava com vivacidade as condições em que se 

encontrava o trabalhador da cidade de Wuppertal, apontando para as péssimas condições de 

trabalho, alcoolismo, degradação moral, passividade social, educação aprisionadora, entre 

outros aspectos. Nesse momento, Engels ainda não era comunista nem materialista, mas já 

demonstrava uma forte inclinação aos problemas sociais existentes na sociedade.  

 Outra experiência importante para os estudos urbanos é de um Engels amadurecido, 

comunista e materialista, em seu texto Contribuição ao Problema da Habitação, de 1872/73. 

Nesse texto, Engels discute a crise da habitação como um problema crônico do capitalismo: 

O que hoje se entende por escassez de habitação é o particular 

agravamento das más condições de moradia dos operários em 

consequência da afluência repentina de população para as grandes 

cidades; é um formidável aumento dos aluguéis, uma maior 

aglomeração de inquilinos em cada casa e, para alguns, a 

impossibilidade total de encontrar abrigo 4. 

 

 Apesar do fundador do materialismo histórico ter contribuído enormemente para este 

campo do saber (estudos urbanos), tanto do ponto de vista qualitativo e quantitativo, este 

trabalho se limitará a abordar suas contribuições em sua clássica obra A Situação da Classe 

Trabalhadora na Inglaterra, de 1844/45.    

 Uma das características de fundamental importância nessa obra é a variabilidade das 

fontes de informação, que vão desde relatórios de inspetores fabris até a imprensa socialista, 

como o periódico cartista Northen Star. Além disso, "Engels fez uso de depoimentos orais e da 

observação direta das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores, obtendo, com tais 

procedimentos, um conhecimento mais profundo e minucioso da condição operária" 5. 

 Ao desembarcar na Inglaterra, o jovem socialista rapidamente desenvolve uma militância 

junto aos movimentos operários. Seu relacionamento com a jovem irlandesa Mary Burns foi 

um fator de suma importância para este acontecimento, como bem observa Netto: "para sua 

inserção nos meios proletários concorre, também, a sua relação com Mary Burns, emigrante 

                                                 
3 Apelido dado a Engels devido a seus textos militares, ao fato de ter sido militar voluntariamente quando jovem 

e por possuir uma postura corporal que lembrava a de um militar. 
4 ENGELS, Friderich. Contribuição ao Problema da Habitação. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Textos: 

volume II. São Paulo: Edições Sociais, 1976, p. 50. 
5 CASTELLUCCI, Aldrin. A. S. Engels e a história social do trabalho. In: MOURA, Mauro Castelo Branco de; 

FERREIRA, Muniz; MORENO, Ricardo (orgs.). Friedrich Engels e a ciência contemporânea. Salvador: 

EDUFBA, 2007, pp. 21-8, p.22. 

 



 

 

 

ANAIS DA 5ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

28 DE AGOSTO A 1º. DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

1045 

 

irlandesa e operária. Aquela que seria sua primeira mulher abre-lhe as portas do meio proletário 

e os seus contatos se multiplicam" 6. Foi Mary Burns que proporcionou ao jovem socialista 

conhecer empiricamente os bairros operários, e verificar na observação direta as reais condições 

de vida do operário inglês. Segundo Hunt, "Mary Burns representou para ele o papel de 

Perséfone, enriquecendo profundamente a visão de Engels sobre a sociedade capitalista" 7. 

 Metodologicamente, Engels adota uma abordagem dialética sobre uma série de 

expressividades das grandes cidades industriais, na qual procura destrinchar, analiticamente, 

cada uma delas no sentido de tentar elucidar suas dinâmicas internas, interconectado-as 

organicamente. Existe em A Situação, uma combinação, um entrelaçamento entre dois métodos 

de investigação, que se desdobra em outros: o bibliográfico (relatórios parlamentares, relatórios 

médicos, inquéritos policias, a grande imprensa, periódicos socialistas, livros etc.) e o 

etnográfico, com visitações a bairros operários, e observações diretas da dinâmica das cidades, 

do comportamento coletivo e das mazelas sociais. A combinação entre esses dois métodos de 

investigação fez d'A Situação uma obra original, única e destacada o que favorecerá ao jovem 

Engels um rápido amadurecimento tanto intelectual quanto prático-político. 

 Para Hobsbawm, A Situação é uma obra que, pela primeira vez, trata "da classe operária 

como um todo e não somente de determinados segmentos e setores industriais" 8 e   

não se tratava de um mero levantamento das condições da classe 

operária, mas de uma análise geral da evolução do capitalismo 

industrial, do impacto social da industrialização e de suas 

consequências políticas e sociais – inclusive do crescimento do 

movimento operário 9.  

 

As ideias embrionárias contidas nessa obra foram fundamentais para formulações de 

concepções políticas, filosóficas, científicas, econômicas e metodológicas que serviram de base 

para o desenvolvimento do materialismo histórico. É "a primeira tentativa em grande escala de 

aplicar o método marxista ao estudo concreto da sociedade e, provavelmente, a primeira obra 

                                                 
6 NETTO, José Paulo. Marxismo impenitente: contribuição à história das ideias marxistas. São Paulo: Cortez, 

2004, p. 36. 
7 2010, p. 115. 
8 HOBSBAWM, Eric. Como mudar o mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 52. 
9 Ibidem. 
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de Marx ou Engels que os fundadores do marxismo julgavam ter valor suficiente para merecer 

preservação permanente" 10. 

 Um conjunto de concepções encontradas em A Situação já se encontrava no Esboço de 

uma crítica da economia política, publicado nos Anais Franco Alemães em 1844. Esse texto 

foi fundamental para a criação da parceria Marx/Engels 11. Wanderson Fabio de Melo observa 

que nesse artigo de Engels: 

o jovem autor evidenciou a diferenciação crescente das classes sociais, 

as crises cada vez mais graves e a vinculação de todas as contradições 

econômicas à propriedade privada. Sendo assim, após realizar a crítica 

das categorias econômicas da economia política, Engels, por meio d’A 

situação da classe trabalhadora na Inglaterra, revelou as contradições 

e antagonismos da sociedade burguesa 12. 

 

 Engels encarava a cidade como um espaço de investigação do desenvolvimento do 

capitalismo, das condições de vida do proletariado, e da transformação revolucionária da 

sociedade. Em suas análises, aponta as bases sociais para o avanço da urbanização e 

compreende esse fenômeno não como algo natural, que possui uma essência em si, mas como 

uma construção humana historicamente produzida. Décadas depois, Robert Ezra Park 

conceberá ideias similares, como pode ser verificado na seguinte passagem de seu clássico texto 

A Cidade: 

A cidade, e especialmente a grande cidade, onde mais do que em 

qualquer outro lugar as relações humanas tendem a ser impessoais e 

racionais, definidas em termos de interesse e em termos de dinheiro, é 

num sentido bem real um laboratório para a investigação do 

comportamento coletivo. As greves e movimentos revolucionários 

menores são endêmicos no meio urbano. As cidades, e especialmente 

as cidades grandes, estão em equilíbrio instável. O resultado é que os 

enormes agregados casuais e móveis, que constituem nossas populações 

urbanas, estão em estado de perpétua agitação, varridos por todo novo 

vento de doutrina, sujeitos a alarmas constantes e, em consequência, a 

comunidade está numa condição de crise crônica 13. 

                                                 
10 HOBSBAWM, 2011, p. 52. 
11 RIBEIRO, Wallace Cabral. Friedrich Engels: as Influências do "General" na Parceria com o "Mouro" e no 

Socialismo Internacional. In: Revista Três Pontos, Belo Horizonte, vol. 11, nº2, pp. 164-174, 2014. Disponível 

em: <https://seer.ufmg.br/index.php/revistatrespontos/article/view/3544/2688>. 

12 MELO, Wanderson Fabio de.  Friedrich Engels e a questão habitacional: o pauperismo socialmente produzido 

no sistema capitalista e as condições de moradia. In: Verinotio, Belo Horizonte, nº 20, ano X, pp. 134-149, 2015. 

Disponível em: <http://www.verinotio.org/conteudo/0.8126378458111.pdf>, p. 140. 
13 PARK, Robert Ezra. A Cidade: Sugestões para a investigação do comportamento humano no meio urbano. In: 

Otávio Guilherme Velho.  O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, pp. 25-66, p. 44. 
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  É importante ressaltar que, apesar dessa obra ter um grande valor científico, Engels a 

desenvolve em um contexto de militância política, o que mais interessa ao "General", não é 

compreender a sociedade por si só, mas compreendê-la para apontar saídas revolucionárias para 

as formas de organização societária. 

 

 O PROLETARIADO COMO UM AGENTE TRANSFORMADOR 

 Na introdução de A Situação, Engels esboça brevemente como eram as condições de vida 

dos trabalhadores antes de sua proletarização com a Revolução Industrial. De acordo como o 

fundador da "filosofia da práxis",  

os trabalhadores sobreviviam suportavelmente e levavam uma vida 

honesta e tranquila, piedosa e honrada; sua situação material era bem 

superior à de seus sucessores: não precisavam matar-se de trabalhar, 

não faziam mais do que desejavam e, no entanto, ganhavam para cobrir 

suas necessidades e dispunham de tempo para um trabalho sadio em seu 

jardim ou em seu campo, trabalho que para eles era uma forma de 

descanso; e podiam, ainda, participar com seus vizinhos de passatempos 

e distrações − jogos que contribuíam para a manutenção de sua saúde e 

para o revigoramento de seu corpo 14. 

 

 Apesar desses trabalhadores (tecelões camponeses) serem pobres, suas condições de vida 

eram mais saudáveis do que as do "moderno operário", pois tinham um pouco mais de 

autonomia sobre sua produção, "seus filhos cresciam respirando o ar puro do campo e, se tinham 

de ajudar os pais, faziam-no ocasionalmente, jamais numa jornada de trabalho de oito ou doze 

horas" 15. A grande diferença assinalada entre o camponês e o proletariado é que, este último, 

por conta da concorrência capitalista desenfreada, possui "uma vida de profunda insegurança, 

na qual o futuro é absolutamente desconhecido e incerto" 16, enquanto que o primeiro gozava 

de uma relativa "segurança" em relação a sua existência material. 

 Esses pobres camponeses, que não eram ainda proletários, "sentiam-se à vontade em sua 

quieta existência vegetativa e, sem a revolução industrial, jamais teriam abandonado essa 

existência, decerto cômoda e romântica, mas indigna de um ser humano" 17. A Revolução 

                                                 
14 ENGELS, Friedrich. A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 46. 
15 Ibidem. 
16 HOBSBAWM, 2011, pp. 75-76. 
17 ENGELS, 2010, p. 47. 
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Industrial arrancou das mãos dos camponeses seus "últimos restos de atividade autônoma" e, 

precisamente por isso, na posição de proletários, se viram obrigados "a pensar e a exigir uma 

condição humana" 18. Para Engels, atuar no mundo para transformá-lo é um fator 

profundamente relevante, pois retira dos homens a "bestialidade". 

 Para o fundador da filosofia da práxis, "a revolução industrial teve para a Inglaterra a 

mesma importância que a revolução política teve para a França e a filosofia para a Alemanha" 

19, e afirma veementemente que "o fruto mais importante dessa revolução industrial, porém, é 

o proletariado inglês" 20. Aqui, Engels já enxerga o proletário como um agente transformador, 

pois "as duras condições de vida e de trabalho dos operários impelem-nos à luta contra os 

capitalistas" 21. A "existência vegetativa" é substituída por uma existência pensante e atuante 

sobre a realidade, que "deverá explodir numa revolução diante da qual a primeira Revolução 

Francesa e 179422 serão uma brincadeira de crianças" 23. 

] 

 

A DINAMICIDADE DAS CIDADES INDUSTRIAIS (AS GRANDES CIDADES) 

 Em uma interessante reflexão sobre o jovem Engels na Inglaterra, José Paulo Netto afirma 

que Engels toma a "urbanização moderna como variável da industrialização capitalista e, 

sobretudo, a cidade como topus do capitalismo constituído" 24. Engels percebe um processo de 

"urbanização acelerado": 

o crescimento demográfico e a urbanização conectam-se diretamente à 

industrialização — evidencia-o a hipertrofia das cidades industriais que, 

em apenas quarenta anos (1801-1841), sofrem o seguinte acréscimo no 

seu número de habitantes: Manchester – 35 mil/353 mil; Leeds – 53 

mil/152 mil; Birmingham – 23 mil/181 mil; Sheffield – 46 mil/111 

mil"25 

 

                                                 
18 Ibidem. 
19 ENGELS, 2010, pp. 58-9.  
20 Op. cit., pp. 59. 
21 INSTITUTO de Marxismo-Leninismo do CC-PCUS. Friedrich Engels: Biografia. Lisboa, Edições Avante!, 

1986, p. 67. 
22 "Engels se refere à ditadura jacobina" (nota dos editores). 
23 Op. cit., p. 62. 
24 NETTO, 2004, p. 40. 
25 Op. cit., p. 34. 
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 Essas variações populacionais são provocadas diretamente pela dinamicidade industrial26. 

De acordo com Raquel Rolnik, as cidades são como imãs, "um campo magnético, que atrai, 

reúne e concentra os homens" 27. Para Engels, a atividade industrial é o núcleo de atração das 

grandes cidades inglesas, pois "onde surge uma fábrica de médio porte, logo se ergue uma vila" 

28. A indústria possui tal importância na vida da cidade que Engels afirma que "toda fábrica 

nova construída no campo traz em si o embrião de uma cidade industrial" 29. De acordo com 

Hobsbawm, "a cidade era sem dúvida o mais impressionante símbolo exterior do mundo 

industrial, exceção feita à estrada de ferro" 30. 

  No capítulo "As Grandes Cidades", Engels percebe uma incoerência, uma singularidade 

na vida citadina de Londres. Temos uma "aglomeração de 2,5 milhões de seres humanos num 

só local" 31, mas, apesar dessa concentração, existe uma total indiferença entre os indivíduos 

que se cruzam diariamente: "essa indiferença brutal, esse insensível isolamento de cada um no 

terreno de seu interesse pessoal é tanto mais repugnante e chocante quanto maior é o número 

desses indivíduos confinados nesse espaço limitado" 32. Para Lefebvre o "general" acaba por 

introduzir "o tema da "multidão solitária" e da atomização, a problemática da rua" 33. Nas 

grandes cidades, temos a formação de uma cultura citadina, "a guerra de todos contra todos" 34, 

indiferença, individualismo, falta de empatia são os seus elementos constitutivos. Outro aspecto 

intrínseco salientado por Engels é a miséria dos trabalhadores. Segundo o autor, a "miséria é 

indescritível" e se encontra em "todas as partes" 35. 

 A "indiferença bárbara" e o pauperismo dos trabalhadores deixam o autor perplexo, a 

ponto de afirmar que "ficamos assombrados diante das consequências das nossas condições 

sociais, aqui apresentadas sem véus, e permanecemos espantados com o fato de este mundo 

                                                 
26 Em A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, Engels apresenta uma tabela com variações na densidade 

demográficas em algumas cidades inglesas, ver 2010, pág. 53. 
27 ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1995, p. 12. 

28 ENGELS, 2010, p. 64. 
29 Op. cit. p. 65. 
30 HOBSBAWM, Eric. A Era do Capital: 1848/1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 222. 
31 HOBSBAWM, 1977, p. 67, os grifos são do autor. 
32 Op. cit., p. 68. 
33 LEFEBVRE, Henri. O Pensamento Marxista e a Cidade. Póvoa de Varzim: Ulisseia, 1972, p. 15. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
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enlouquecido ainda continuar funcionando" 36. Para Lefebrve, nesse capítulo, "Engels põe a nu 

todo o horror da realidade urbana" 37.  

 De acordo com Edmund Wilson, Engels, nutrindo o forte desejo de compreender melhor 

a dinâmica espacial da cidade de Manchester, resolveu examinar:  

o mapa da cidade e viu que o centro comercial era cercado por um 

cinturão de bairros operários; depois vinham as belas casas e jardins dos 

proprietários, que se fundiam gradualmente com o campo; viu também 

de que  modo os proprietários podiam ir de suas casas até a Bolsa sem 

jamais ter que observar as condições de vida dos operários, porque as 

ruas pelas quais atravessavam os bairros pobres estavam cheias de lojas 

que escondiam a miséria e a sujeira que havia por trás delas 38.  

 

 Para Engels, a cidade de Manchester foi "construída de um modo tão peculiar que 

podemos residir nela durante anos, ou entrar e sair diariamente dela, sem jamais ver um bairro 

operário ou até mesmo encontrar um operário – isso se nos limitarmos a cuidar de nossos 

negócios ou a passear" 39. Os "aristocratas do dinheiro" sempre apresentam formas de ocultar a 

seus olhos a pobreza extrema dos trabalhadores, pois a miséria e a sujeira "são o complemento 

de seu luxo e de sua riqueza" 40.  

 As condições de habitação da burguesia e do proletariado encontram-se numa dimensão 

diametralmente oposta. A alta burguesia "habita vivendas de luxo, ajardinadas (...) por onde 

corre o sadio ar puro do campo, em grandes confortáveis casas, servidas, a cada quinze ou trinta 

minutos, por ônibus que se dirigem ao centro da cidade" 41. Engels apresenta uma descrição 

geral das condições de habitação dos trabalhadores, nos bairros de "má fama" 42: 

As piores casas na parte mais feia da cidade; quase sempre, uma longa 

fila de construções de tijolos, de um ou dois andares, eventualmente 

com porões habitados e em geral dispostas de maneira irregular (...). 

Habitualmente, as ruas não são planas nem calçadas, são sujas, tomadas 

por detritos vegetais e animais, sem esgotos ou canais de escoamento, 

cheias de charcos estagnados e fétidos. A ventilação na área é precária, 

dada a estrutura irregular do bairro (...) quando faz bom tempo, as ruas 

                                                 
36 ENGELS, 2010, p. 69. 
37 LEFEBRVE, 1972, p.14. 
38 WILSON, Edmund. Rumo à Estação Finlândia: escritores e atores da história. São Paulo: Companhia da Letras, 

1986, p.131. 
39 2010, p. 88. 
40 ENGELS, 2010, p. 89). 
41 Ibidem. 
42 Segundo o "General", em "todas as grandes cidades têm um ou vários 'bairros de má fama' onde se concentra a 

classe operária" (Op. cit., p.70).  
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servem aos varais que, estendidos de uma casa a outra, são usados para 

secar roupa 43.  

 

Enfatizando as contradições entre escassez e abundância, Engels constata que "muitas 

vezes esses miseráveis refúgios do pior pauperismo se encontram próximos dos suntuosos 

palácios dos ricos" 44. "Em sua narrativa viva e cheia de cores, Engels entra em mais detalhes, 

mostrando como na maior parte dos casebres, pertencentes aos operários mais mal-pagos, 

faltam, também, móveis, camas, lençóis e instalações sanitárias" 45. 

 Um grave problema social abordado por Engels é o déficit de habitação: "os que dispõem 

de todo modo de um teto são mais felizes que aquele que não o tem: todas as manhãs, em 

Londres, 50 mil pessoas acordam sem a menor ideia de onde repousarão a cabeça na noite 

seguinte" 46. Uma parte dos trabalhadores, que, por sorte, consegue um pouco de dinheiro para 

custear uma estadia em abrigos, é obrigada a repousar sua cabeça em ambientes precários. Os 

alojamentos são superlotados, os quartos empilhados de camas, onde dormem homens, 

mulheres, adultos, crianças, doentes, sadios, sóbrios e bêbados, "todos misturados". "E quanto 

àqueles que nem esse tipo de alojamento podem pagar?" O "General" dá a resposta:  

Pois bem: dormem em qualquer lugar, nas esquinas, sob uma arcada, 

num canto qualquer onde a polícia ou os proprietários os deixem 

descansar tranquilos; alguns se acomodam em asilos construídos aqui e 

acolá pela beneficência privada, outros nos bancos dos jardins 47.  

 

Mais uma vez, evidencia-se o contraste social ao observar que esses desabrigados 

dormem "quase sob as janelas da rainha Vitória" 48. 

 Verificam-se também as variações nas péssimas condições de habitação, como os porões, 

e a superlotação, que contribuem para o surgimento de moléstias entre os operários.  Na cidade 

portuária de Liverpool, "um bom quinto da população − isto é, mais de 45 mil pessoas – mora 

em pequenos porões, escuros e mal arejados, porões que, na cidade, totalizam 7.862" 49. Já na 

cidade de Bristol, "foram visitadas 2.800 famílias operárias e comprovou-se que 46% delas 

                                                 
43 Ibidem. 

44 Op. cit., p. 71. 
45 CASTELLUCCI, 2007, p. 25. 
46 ENGELS, 2010, p. 75. 
47 ENGELS, 2010, p. 75. 
48 Ibidem.   
49 Op. cit., p. 79. 
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vivia em um único cômodo" 50. Em um bairro chamado Little Ireland (Pequena Irlanda), em 

sua maioria composta por imigrantes irlandeses, destaca Engels: "as casas são velhas, sujas e 

do tipo mais exíguo; as ruas, irregulares e nem todas pavimentadas, não são niveladas nem há 

rede de esgoto; imundície e lama, em meio a poças nauseabundas, estão por toda parte; daí a 

atmosfera, já enegrecida pela fumaça de uma dúzia de chaminés de fábricas, ser empestada" 51. 

Além disso, "em todo bairro, para cada 120 pessoas há apenas um instalação sanitária (quase 

sempre ocupada, é claro)" 52. Os operários desses bairros vivem em condições subumanas: 

"quem aí vive deve realmente situar-se no mais baixo escalão da humanidade" 53.  

 Em seu texto Contribuição ao Problema da Habitação, de 1872/73, Engels afirma "que 

não poderia existir sem crise da habitação uma sociedade na qual a grande massa trabalhadora 

não pode contar senão com um salário" 54. Manuel Castells em suas pesquisas sobre o fenômeno 

urbano irá corroborar com Engels no tocante à dimensão estrutural da crise da habitação, "trata-

se de uma defasagem necessária entre as necessidades, socialmente definidas, da habitação e a 

produção de moradias e de equipamentos residenciais" 55. 

 Além das péssimas condições de habitação, que em nada favorecem a saúde e o bem estar 

dos trabalhadores, Engels chama a atenção para as fraudes, quantitativas e qualitativas, nas 

mercadorias encontradas no comércio voltado aos operários. "Os varejistas e os fabricantes 

adulteram todos os gêneros alimentícios do modo mais irresponsável, com inteiro desprezo pela 

saúde dos que devem consumi-los" 56. Por conta da pobreza acentuada em que se encontra o 

operário, "para quem uns poucos centavos representam muito" 57, estes se veem obrigados a 

procurar os pequenos estabelecimentos: 

onde muitas vezes pode comprar a crédito, lojas que, em função de seu 

pequeno capital e de suas desvantagens diante dos atacadistas, estão 

impossibilitadas de vender mercadorias da mesma qualidade ao mesmo 

preço dos grandes estabelecimentos e que, por causa dos preços baixos 

                                                 
50 Op. cit., p. 80. 
51 Op. cit., p. 102. 
52 Op. cit., p. 103. 
53 Op. cit., p. 102. 
54 ENGELS, 1976, p. 71. 
55 CASTELLS, Manuel. A Questão Urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983, p. 183-85. 

56 CASTELLS, 1983, p. 111. 
57 ENGELS, 2010, p. 112. 
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que lhes pedem seus fregueses e da concorrência, são constrangidas a 

fornecer, intencionalmente ou não, produtos adulterados 58.  

 

Todavia, não é apenas no que diz respeito à qualidade que o operário é ludibriado, 

"também o é no que tange à quantidade. Em sua grande maioria, os pequenos comerciantes têm 

medidas e pesos adulterados e os relatórios policiais registram diariamente um número incrível 

de delitos desse gênero" 59. Engels conclui seu raciocínio alegando que "as mesmas razões pelas 

quais os operários são vítimas principais das fraudes na qualidade explicam que também o 

sejam no que toca às fraudes relativas à quantidade" 60. 

 O alcoolismo é outro fator de profunda relevância, um problema social, que vitimiza boa 

parte dos trabalhadores. Algumas condições favorecem o alcoolismo:  

O trabalhador retorna à casa fatigado e exausto; encontra uma habitação 

sem nenhuma comodidade, úmida, desagradável e suja; tem a urgente 

necessidade de distrair-se; precisa de qualquer coisa que faça seu 

trabalho valer a pena, que torne suportável a perspectiva do amargo dia 

seguinte 61 

 

Em A Situação, refuta-se a ideia de que o alcoolismo seja "um vício de responsabilidade 

individual" 62, pois "a necessidade física e moral leva uma grande parte dos trabalhadores a 

sucumbir ao álcool" 63e, por conta de uma educação deficitária, torna-se impossível "proteger 

os mais jovens contra essa tentação" 64. "É inevitável que o alcoolismo provoque efeitos 

destrutivos sobre os corpos e os espíritos de suas vítimas" 65.   

 Os desempregados, vistos por Engels como um elemento estrutural da dinâmica do 

capitalismo industrial e que ele nomeia como "exército de trabalhadores desempregados" 66, 

são os mais vulneráveis, os que estão mais sujeito à morte por fome e frio, uma vez que não 

possuem recursos para se alimentar ou pagar a diária de um alojamento. Também estão mais 

sujeitos a cometer crimes, como roubos e furtos, e estão mais expostos à violência policial.  

                                                 
58 Ibidem. 
59 Op. cit., p. 113. 
60 Op. cit., p. 114. 
61 ENGELS, 2010, p. 142, os grifos são do autor. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 Op. cit., p. 143. 
66 Posteriormente, Marx, em O Capital, irá chamá-los de exército industrial de reserva, uma clara demonstração 

da influência de Engels sobre seu espírito.  
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 O quadro apresentado por Engels em nada contribui para a qualidade de vida dos 

operários. As fábricas poluem o ar, os rios das cidades também estão poluídos, as longas 

jornadas de trabalho inviabilizam a realização de atividades físicas e o acesso aos melhores 

alimentos vendidos no comércio, uma vez que o trabalhador não dispõe de tempo para ir às 

feiras, restando-lhe apenas o final do dia, quando ele só tem acesso aos piores alimentos. Além 

disso, os baixos salários levam-nos a consumir produtos adulterados, vendidos pelos pequenos 

varejistas; e os impendem de ter acesso à moradia de qualidade, tendo, frequentemente, que 

habitar porões úmidos, em bairros sem serviços de coleta de lixo, sem acesso à água encanada, 

sem meios de transporte e com uma estrutura arquitetônica que não favorece a circulação e 

renovação do ar. O desemprego acentua a vulnerabilidade do trabalhador, já que este não tem 

dinheiro para ter acesso a nada, mesmo que seja de forma precária. 

 

À GUISA DE UMA CONCLUSÃO 

 Engels, em A Situação, apresenta um quadro caótico, de desigualdade social, miséria, 

violência e epidemias. As descrições e análises de alguns elementos que constituem a 

dinamicidade das grandes cidades, como o processo de urbanização pela densidade 

demográfica, a concorrência, o individualismo, os impactos ecológicos, as condições de vida 

dos trabalhadores no que diz respeito ao acesso à cidade e à saúde, nos permitiram alcançar a 

proposta inicial desta pesquisa, que era identificar as principais contribuições de Friedrich 

Engels para o campo dos estudos urbanos.  

 Não foi possível explorar de modo pleno outras dimensões de suma importância, como 

as péssimas condições de trabalho nas fábricas, o machismo, as organizações operárias, como 

as trade unions e o movimento cartista, o sistema judiciário, o desenvolvimento tecnológico, a 

educação pública, o altruísmo promovido pelas instituições burguesas e religiosas, as crises 

econômicas etc. 

 A Situação é uma obra política, profundamente intensa, que provoca inquietações no 

leitor, e, ao mesmo tempo, é rigorosamente científica. As situações vivenciadas pela classe 

trabalhadora inglesa são descritas por Engels em minúcias. O autor não apenas relata, mas 

assume de forma honesta e clara uma posição política frente a seu objeto de estudo, ou seja, 

enxerga o jogo das interações sociais pela ótica do proletariado, produzindo, dessa forma, uma 

obra de caráter científico e político.  
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 O otimismo "ingênuo" de Engels está em evidência, mas, como bem estabelece José Paulo 

Netto 67, o contexto propiciava esse otimismo, que é assumido pelo próprio "General" no 

prefácio à edição inglesa de 1892: "não me passou pela cabeça retirar do texto as várias 

profecias – especialmente aquela sobre uma iminente revolução social na Inglaterra − devido 

ao meu entusiasmo revolucionário daqueles anos" 68. 

 Um dos argumentos centrais na obra de Engels, que está intimamente conectado ao seu 

otimismo revolucionário, é o fato de que o pior que o capitalismo pode produzir é reduzir os 

indivíduos a uma condição de animalidade. Lutar contra a opressão é um elemento essencial, 

fundamental e irredutível para retirá-los dessa condição. Engels apresenta duas alternativas para 

os operários: "resignar-se à sua sorte, torna-se um 'bom' trabalhador, servir 'fielmente' aos 

interesses da burguesia – e, nesse caso, torna-se realmente um animal – ou resistir, combater 

tanto quanto possas por sua dignidade humana – o que só lhe é possível lutando contra a 

burguesia" 69. 

 Para Engels, a classe trabalhadora não era apena uma "massa sofredora" que se 

encontrava sob o "jugo do capital", como acreditavam os owenistas, mas eram pessoas que 

lutavam "corajosamente por uma existência humana digna" 70.

                                                 
67  2004. 
68 ENGELS, 2010, p. 351. 
69 Op. cit., p. 158. 
70 Instituto de Marxismo-Leninismo CC-PCUS. Friedrich Engels Biografia, 1986, p. 64.  
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MULHERES NO ESTADO NOVO (1937-1945) 

 

Yasmin Vianna Bragança 

 

 Durante a Primeira República, havia uma grande preocupação com a superação do 

atraso que o país se encontrava e o interesse em alcançar a civilização nos moldes europeu e 

norte-americano. O modelo de Estado liberal moderno proposto nos séculos XVIII e XIX era 

visto como impossível de adaptação à realidade brasileira1, pois não atentava para as 

desigualdades e injustiças sociais, além de passar por um processo de crise mundial, sendo 

considerado falho. Com a Revolução de 1930, a reestruturação do Estado brasileiro teve uma 

etapa importante da formação do Estado Nacionalcom a chegada de Getulio Vargas ao poder. 

Em contraposição ao modelo liberal, a solução para os problemas internos seria a adoção de um 

Estado orgânico, um governo forte e que compreendesse as necessidades da sociedade2. O 

Estado brasileiro, então, passava a se intitular como “forte, centralizado e antiliberal, sem perder 

a conotação de democrático, isto é, justo e protetivo”3. Em 1937 tem-se o início do Estado 

Novo, o qual consagraria os ideais da Revolução de 1930 e significaria uma ruptura radical com 

esse passado de atraso e erros da “República Velha”4. 

 Desde os anos de 1920, o estabelecimento de uma nova modernidade no Brasil era uma 

pauta de discussão e para atingir esse objetivo, o Estado deveria abarcar “esferas da sociedade 

até então intocadas pela presença pública”5. Com isso, diversas inovações institucionais foram 

realizadas principalmente durante o Estado Novo, o qual representou o ápice desse processo de 

centralização do poder. É importante ressaltar que esse período não é homogêneo, adotando-se 

uma “periodização em dois tempos”6. Sendo o primeiro de 1937 até 1941, no qual prevaleceu 

o autoritarismo desmobilizador através da censura e da repressão. Ao perceber que o regime 

                                                 
* Graduanda em História na Universidade Federal Fluminense (UFF) 
1 Cf. GOMES, Angela de Castro.“Autoritarismo e corporativismo”. Revista USP. São Paulo, n.65, mar-

mai. 2005. p. 109. 
2 Cf. OLIVEIRA, Lucia Lippi. “Introdução”. In:____. (coord.). Elite intelectual e debate político nos 

anos 30: uma biografia comentada da revolução de 1930. Rio de Janeiro: FGV, 1980, p. 44-45. 
3 GOMES, Ângela de Castro. op. cit., p. 107. 
4 Cf. GOMES, Ângela de Castro. “Estado Novo: ambiguidades e heranças do autoritarismo brasileiro. 

IN: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (org.). A construção social dos regimes 

autoritários. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 38-39. 
5 Ibidem., p. 41. 
6 Ibidem, p. 55. 
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iniciado em 1937 seria insustentável, inaugurou-se um “novo” Estado Novo de 1942 até 1945, 

quando buscava-se legitimidade para o regime por meio de políticas sociais e da propaganda, 

ou seja, no âmbito ideológico e organizacional, com o objetivo de firmar um pacto entre o 

Estado e a sociedade. Isso é perceptível na análise das fontes utilizadas que em sua maioria são 

datadas do ano de 1942 ou posterior.  

 Os intelectuais eram atores de suma importância, pois a partir de 1930 passam a atuar 

diretamente no governo, como “o cérebro capaz de coordenar e fazer funcionar 

harmonicamente todo o organismo social”7. Esse grupo tinha como missão pensar um novo 

Estado que inserisse o Brasil na modernidade. Em suma, “a criação intelectual não só é livre, 

como parece passar a ser uma tarefa à qual a elite não se deveria furtar”8. A partir da análise da 

realidade nacional, esses pensadores formulariam um rumo para ordenar o país e criariam uma 

nacionalidade, inexistente até então devido à dissociação entre o Estado e as forças sociais e à 

ausência de componentes nacionais9. Além disso, também deveriam servir como representantes 

da consciência nacional, tornando-se porta-vozes das preocupações populares. A transição de 

uma liberal-democracia para o autoritarismo dependia das elites política e intelectual do país 

para que houvesse a construção do Estado. Principalmente durante o Estado Novo, esse dois 

grupos sociais estavam profundamente articulados com objetivo de organizar esse projeto 

político-ideológico do regime10.  

 Outro aspecto fundamental na reestruturação do Estado seria a ideologia do interesse 

geral, a “traz em si o imperativo de ‘integrar a nação’ e passou a cumprir um papel legitimador 

da ação do Estado como promotor da unidade, do equilíbrio entre as classes e do 

desenvolvimento econômico”11. Essa nova maneira de pensar influenciou a relação entre o 

Estado e os trabalhadores, resultando na criação de um pacto político, “uma mudança nas 

relações entre Estado e sociedade, redefinindo discursos e práticas e abarcando a questão da 

incorporação da classe trabalhadora ao cenário político do país”12.  

 Inserido nesse processo de modernização e o consequente fenômeno da urbanização no 

Brasil, acelerava o ritmo das mudanças sociais, principalmente nas grandes cidades, como o 

                                                 
7 VELLOSO, Mônica P. Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo. Revista de Sociologia, n. 

9, Curitiba, 1997, p. 148. 
8 OLIVEIRA, Lucia Lippi. op. cit., p. 33. 
9 Cf. Ibidem, p. 42. 
10 Cf. VELLOSO, Mônica P. op. cit., p. 149.  
11 OLIVEIRA, Lucia Lippi, op. cit., p. 42. 
12 GOMES, Ângela de Castro. op cit., p. 58. 
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Rio de Janeiro. A vida das mulheres urbanas foi afetada por essas inovações, o que possibilitou 

novas experiências além do meio doméstico e familiar. Inclusive, certos empregos preferiam a 

mão de obra feminina13. Em suma,  

a urbanização e onovo estilo de vida burguês instigaram a mudança de 

hábitos ecostumes familiares, movendo, por conseguinte, as normas 

degênero no sentido da alteração dos papéis femininos e de 

novospadrões de comportamento,mediante a diversificação das 

formasde socialização, notadamente o trabalho e a educação14. 

    

 A partir dessa inserção cada vez maior da mulher no espaço público, esse assunto se 

tornou uma problemática recorrente entre os intelectuais e o Estado. A grande questão era: 

“como conciliar a noção de que as mulheres, com sua presença no espaço doméstico, eram 

imprescindíveis para a multiplicação dos brasileiros e para o aprimoramento físico e moral da 

população, com a crescente participação feminina no mundo público?”15. O Estado tinha um 

planejamento com relação às mulheres brasileiras para que essa transição se desenvolvesse de 

maneira moralizada. Para analisar esse posicionamento do Estado serão utilizados como fontes 

quatro artigos da Revista Cultura Política, criada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP), sob direção de Almir de Andrade. A partir dos aspectos supracitados, como a atuação 

dos intelectuais e a preocupação do Estado com a mulher, é possível perceber nos artigos o 

discurso e intenções que o governo tinha em relação a esse grupo social.  

 

AS MULHERES COMO FOCO DO ESTADO 

 No cenário mundial em contexto de pós-Primeira Grande Guerra, diversos grupos 

feministas da Europa e dos Estados Unidos, especificamente do denominado feminismo social, 

defendiam a ideia de elevar o nível econômico das mulheres para que a dependência em relação 

aos homens diminuísse16. Com isso, a questão da inserção cada vez maior da mulher no 

mercado trabalho seria mandatório. Já no Brasil, as primeiras décadas do século XX abrigaram 

a crescente inclusão dessas enquanto agentes sociais no mundo público, devido às mudanças 

                                                 
13 Cf. OSTOS, Natascha Stefania Carvalho De. A questão feminina: importância estratégica das 

mulheres para a regulação da população brasileira (1930-1945). Cadernos Pagu [online], 2012, n. 39, p. 

315. 
14 AZEVEDO, Nara; FERREIRA, Luiz Otávio. Modernização, políticas públicas e sistema de gênero 

no Brasil: educação e profissionalização feminina entre as décadas de 1920 e 1940. Cadernos Pagu 

[online], 2006, n. 27, p. 234.  
15 OSTOS, op. cit. p. 322. 
16 MARQUES, Teresa Cristina Novaes. A regulação do trabalho feminino em um sistema político 

masculino, Brasil: 1932-1943. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 29, n. 59, set-dez 2016, p. 673. 
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econômicas, políticas e culturais17. Esse impacto era muito percebido no âmbito do trabalho, 

também devido à questão econômica, como é apontado em um dos artigos da revista: “a mulher 

pobre, para poder fazer face aos problemas econômicos, teve que procurar no trabalho fora do 

lar os meios de subsistência, visto como o salário pago ao marido não dava, em absoluto, para 

manter família e educar os filhos”18.  

 A mulher era vista pelo Estado, por intermédio dos intelectuais, como um ser incapaz, 

muito frágil e inferior ao homem, principalmente quando era tratada a questão da capacidade 

física. Também é encontrado o discurso de que a mulher era instável psicologicamente e isso 

traria um perigo no âmbito do trabalho19. Esses aspectos acabam por justificar a necessidade de 

proteção através de legislações implementadas pelo governo. O Decreto 21.417 de 17 de maio 

de 1932 é uma das leis criadas pelo Estado, a qual regula as condições de trabalho das mulheres 

nos estabelecimentos industriais e comerciais. A partir dessa medida houve a proibição do 

trabalho noturno com algumas exceções, como nos casos das que trabalham com pessoas da 

sua família ou em hospitais, as maiores de 18 anos dos meios telefônico e radiofônico. A 

proibição também em trabalhos para remover materiais pesados, em minas, obras de construção 

e serviços insalubres, onde há perigo de acidentes, envenenamento, poeira, pedras, entre outros. 

Além disso, há também a proibição de trabalho 4 semanas antes e depois do parto, recebendo o 

salário pela metade. A mulher que estivesse amamentando teria direito a dois descansos de meia 

hora durante 6 meses. Por fim, em caso de aborto, serão concedidas 2 semanas de descanso, 

porém, se for “aborto criminoso” a mulher perde o auxílio; proibição de demissão somente pela 

gravidez. Essa era a legislação especial de proteção ao trabalho feminino, contudo, os direitos 

que regulam o trabalho em geral também se aplicavam, como o repouso semanal, jornada de 8 

horas, férias anuais, assistência médica, aposentadoria, estabilidade no emprego, 

sindicalização20.  

 Com a Constituição de 1937, essas medidas são reiteradas. No ano de 1940, o governo 

criou uma Comissão Especial para rever a legislação criada em 1932 e fazer algumas mudanças. 

                                                 
17 Cf. OSTOS, Natascha Stefania Carvalho De. op cit., p. 315. 
18 CALLAGE, Fernando. O trabalho da mulher em face da legislação social brasileira. Revista Cultura 

Política. Rio de Janeiro, setembro de 1942, p. 30. 
19 REGO, Alcides Marinho. Proteção ao trabalho feminino. Revista Cultura Política. Rio de janeiro, 

outubro de 1941, p. 194-196.  
20 MOREIRA, Albertino G. A mulher perante o direito social. Revista Cultura Política. Rio de janeiro, 

Outubro de 1942, p. 46. 
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A partir disso, a mulher passou a ter férias remuneradas, horário fixo, estabilidade, descanso 

semanal, assistência médica, período de repouso quando grávida sem desconto no salário21. 

 Essas legislações contribuíram muito para a expansão dos direitos sociais e atenderam 

demandas e pressões antigas reivindicadas pelas mulheres, para que pudessem ter seu trabalho 

regulamentado e que não tivessem mais que trabalhar em condições subumanas e de exploração. 

O governo a todo tempo exaltava a criação e as estabelecia como um divisor de águas  

Historicamente, pode-se afirmar que a proteção o trabalho da mulher, 

no Brasil,  data da revolução de 30, porque, anteriormente a esse 

período da nossa evolução social, a nossa legislação era uma página em 

branco com relação ao seu trabalho, quer fabril, quer doméstico22 

 

AS SEGUNDAS INTEÇÕES DO ESTADO 

 Segundo um dos artigos da revista, o objetivo dessa legislação era “melhorar o ambiente 

da fábrica onde trabalha a mulher, tornando-o limpo, asseado, higiênico e, sobretudo, 

moralizado, para que não seja um antro de perdição e pernicioso à sua saúde”23. Esse trecho 

deixa explícito o interesse do Estado, que não se restringia somente a regulamentação de 

direitos. A intenção ia muito além. Primeiramente, essa inserção das mulheres no mercado de 

trabalho deveria se dar de forma moralizada. O então Ministro da Educação, Gustavo 

Capanema, também teve atentou para o público feminino e elaborou dois planos principais, 

sobre a educação da mulher para o seu papel familiar e a proteção da família. Sobre o primeiro, 

em 1937 foi criado o Plano Nacional da Educação (PNE), o qual continha o ensino “doméstico” 

para meninas de 12 a 18 anos com objetivo de “dar às mocinhas que terminaram o seu curso 

primário uma formação complementar que possa facilitar-lhes no futuro o acesso a boas 

colocações, tornando-se ao mesmo tempo boas donas-de-casa e mães de família”24. Essa 

medida serviria para educar e conscientizar as mulheres do papel predeterminado pelo 

conservadorismo de setores da sociedade, como a Igreja Católica e do próprio Estado: “As mães 

precisavam ser educadas dentro de parâmetros diferenciados, que permitissem a absorção dos 

                                                 
21 Cf. CALLAGE, Fernando. op cit., p. 35. 
22 Cf. Ibidem, p. 36. 
23 Ibidem, p. 37. 
24 Programa do curso de pajens da Escola de Educação Doméstica. Liga das Senhoras Católicas de São 

Paulo. GC35.05.01, pasta 11-5, série g apud; BOMENY, H.; COSTA, V. M.; SCHWARTZMAN, S. 

Tempos de Capanema. São Paulo, Paz e Terra, 1984. 
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avanços científicos nos campos da higiene, nutrição e pedagogia infantil. Assim, papéis 

‘tradicionais’ deveriam ser desempenhados de forma ‘moderna’”25. 

 No ano de 1941, Vargas assinou o decreto-lei 3.200 “sobre a organização e proteção da 

família”. Essa medida visava  

incentivar os casamentos e facilitar a formalização das uniões, 

conferindo efeitos civis ao casamento religioso e estabelecendo a 

gratuidade do casamento civil para os nubentes pobres. Autorizou, 

ainda, a concessão de empréstimos para a aquisição de moradia 

familiar àqueles que pretendiam casar-se26. 

 

A partir dela se estabeleceu o conceito de família, que seria uma comunidade 

consolidada pelo casamento e com objetivo de gerar e educar novos cidadãos ativos, saudáveis 

e que tivessem condições para ingressarem no mercado de trabalho. Além disso, os candidatos 

casados e com filhos teriam preferência na contratação para empregos.  

 A atenção dada à questão do casamento estava diretamente relacionada com algumas 

consequências desse processo, como a política de previdência social, a educação e a política 

populacional. Com destaque pra essa última, a qual também estava no centro das discussões de 

uma entrada na modernidade e também era um elemento fundamental para o desenvolvimento 

do país, até mesmo pela geração de mão de obra: “Afinal como construir uma nação moderna, 

desenvolvida economicamente e civilizada, se o país contava com uma massa populacional 

brutalizada, enferma, explorada ao máximo pelo patronato e fragilizada pela desnutrição?”27 

 A base para o debate foi um projeto eugênico, levado a frente por pensadores da época, 

tendo como destaque Oliveira Vianna. Através da análise da realidade brasileira, esse 

intelectual concluiu que a questão econômica inviabilizava casamentos, mas na verdade, o foco 

do problema populacional estaria na mortalidade infantil. Logo, a solução apontava para a 

melhoria de serviços relacionados à saúde, como saneamento básico, ampliação do sistema de 

saúde pública e também a garantia da integridade física das mulheres por intermédio de leis 

trabalhistas. Em síntese, “auxiliar a natalidade deve ser auxiliar a produção nacional, auxiliar 

as camadas mais pobres para que elevem a capacidade aquisitiva e, principalmente, melhorem 

a qualidade da população, tornando-a mais rígida e forte”28.  

 Devido à essa problemática, o papel da mulher na sociedade e a atenção voltada para 

ela passaram a ser questões de suma importância, pois a mesma era responsável pelo futuro do 

                                                 
25 OSTOS, Natascha Stefania Carvalho De. op. cit., p. 324. 
26 Ibidem, p. 333. 
27 Ibidem, p. 328. 
28 BOMENY, H.; COSTA, V. M.; SCHWARTZMAN, S. op cit., p. 135. 
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país e seria o elemento-chave para o projeto escolhido. Contudo, essa transferência para o 

mundo do trabalho não poderia afetar suas “obrigações tradicionais”, como suas funções dentro 

de casa e de reprodução. Então, criou-se um dilema 

As mulheres brasileiras, principalmente as que residiam nas cidades, 

vivenciaram as inúmeras mudanças que se processavam no país de 

forma conflitante, pois ao mesmo tempo em que eram chamadas a 

participar dessa sociedade que, em vários aspectos, se reinventava, elas 

também eram pressionadas a permanecer no espaço privado, 

ocupando-se com os cuidados do lar e da família29. 

  

 Havia um enorme cuidado com a saúde física das mulheres e com qualquer problema 

que pudesse afetar sua saúde e sua função progenitora. Por isso, a grande maioria das medidas 

criadas em 1932 foram mantidas na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) no ano de 1943, 

como por exemplo a proibição do trabalho noturno e em locais insalubres. Se o cuidado fosse 

somente uma questão de proteção do trabalhador, os homens também não poderiam 

desempenhar essas funções, pois também estariam colocando em risco sua saúde. Para além 

disso, a CLT adicionou novas limitações para as mulheres, como trabalhos que seriam 

extensões da função social da mulher tradicional e a restrição de cargos públicos30.  

Assim, as medidas que, concretamente, mais beneficiaram as mulheres 

trabalhadoras foram justamente aquelas concernentes à sua condição 

materna, que resguardavam a gravidez, o parto e o aleitamento, funções 

que garantiriam a sobrevivência de um maior numero de crianças, e a 

preservação da saúde da mãe para que pudessem cuidar dos filhos e 

recuperar-se fisicamente para futuras gestações31 
  

 Como esse aval do governo para consolidação das mulheres no mercado de trabalho 

também era motivado por questões financeiras, é encontrado um discurso que orienta essas 

mulheres a utilizar o seu salário para ajudar na renda da família: “O que se protege, afinal de 

contas, é a instituição da família. A esta é que não deve faltar o recurso obtido pelo trabalho do 

homem e da mulher”32. 

 Após a análise das fontes, cabe questionar e problematizar essa entrada do Brasil na 

modernidade. Sendo esse entendido como  

cada vez mais dominado pela referência aumSujeito que está libertado, 

isto é, que coloca como princípio dobem o controle que o indivíduo 

exerce sobre suas ações e sua situaçãoe que lhe permite conceber e 

                                                 
29 OSTOS, Natascha Stefania Carvalho De. op. cit., p. 325. 
30 Cf. MARQUES, Teresa Cristina Novaes. op cit., p. 676. 
31 OSTOS, Natascha Stefania Carvalho De. op. cit., p. 330. 
32 MOREIRA, Albertino. op cit., p. 47. 
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sentir seus comportamentos comocomponentes da sua história pessoal 

de vida, conceber a si mesmocomo ator33. 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Durante o artigo, foram citadas algumas das políticas públicas, principalmente as leis 

trabalhistas, em relação às mulheres, criadas ou consolidadas no decorrer do Estado Novo. Os 

intelectuais tinham um papel fundamental durante esse regime de pensar e legitimar as medidas 

adotadas pelo governo, por isso a análise parte de artigos de grandes nomes da Revista Cultura 

Política criada pelo próprio órgão governamental, o Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP).  

 A partir dessa análise foi possível perceber que as mulheres eram um alvo do governo, 

por serem um elemento essencial no desenvolvimento do Brasil. Com o problema demográfico 

que o país enfrentava na época, elas seriam a solução, pois eram responsáveis por gerar novos 

indivíduos, cuida-los para que fossem saudáveis, educa-los para que tornassem cidadãos 

moralizados e se convertessem em mão de obra em um momento futuro. Assim, o Brasil seria 

um país grande e civilizado. Com todo esse cuidado em relação à essas progenitoras, alguns 

setores da sociedade não via com bons olhos a inserção delas no mercado de trabalho. 

 Todavia, as mulheres ocupavam cada vez mais esses espaços, muitas vezes contrariando 

os intelectuais e os setores mais conservadores. A luta dessas mulheres nesse sentido também 

não pode ser esquecida como um fator de suma importância. E por fim, a questão econômica 

também é considerada um fator relevante para a atuação do Estado como regulador dessa 

transição através da legislação trabalhista direcionada a esse grupo, garantindo que o processo 

se desdobrasse de maneira moralizada e sempre protegendo a integridade física e, 

principalmente reprodutora da mulher. 

 Nesse período havia o forte objetivo de inserir o Brasil na modernidade com base nos 

modelos estrangeiros europeu e norte-americano. Para isso, diversas políticas foram formuladas 

pelo governo e pela elite intelectual. É inegável os avanços sociais que as legislações criadas 

durante o Estado Novo representam, porém, a partir da análise apresentada, pode-se perceber 

os limites dessa entrada na modernidade. Ao mesmo tempo que foi uma vitória, essas leis 

                                                 
33 TOURAINE, Alain. Crítica da Modernidade. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 219-220 apud 

KARAWEJCZYK, Mônica. Mulheres, modernidade e sufrágio: uma aproximação possível. Revista de 

História e Estudos Culturais. Vol. 4, n. 4, Outubro/ Novembro/ Dezembro de 2007. Disponível em: 

www.revistafenix.pro.br.  

http://www.revistafenix.pro.br/
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tinham como objetivo o controle do corpo feminino, algo que entra em choque com a 

individualidade, característica indissociável do conceito de modernidade.
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A POLÍTICA INTERNACIONAL NA RIBALTA DE MARTINS PENA: 

UMA ANÁLISE SOBRE OS DOIS OU O INGLÊS MAQUINISTA E AS 

CASADAS SOLTEIRAS 

 

Zora Zanuzo* 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente texto visa a fazer algumas reflexões sobre o teatro de Martins Pena na 

conjuntura da discussão sobre o fim do tráfico de escravos. Num primeiro momento, 

refletiremos sobre a política inglesa, que consistia em acabar com este tipo de comércio no 

Atlântico, para, posteriormente, analisarmos as obras do autor que mencionam esta temática. 

 Martins Pena (1815-1848) foi um autor envolvido com as mais variadas espécies de 

artes. Formado pela Academia de Belas Artes, o autor tem conhecimento sobre pintura, música 

e teatro, tendo se aprofundado mais no último, apesar de, segundo contemporâneos1, ter um 

grande talento para a música. Pouco antes de sua morte, o autor foi nomeado como primeiro 

adido do Ministério de Negócios Estrangeiros, com alocação em Londres. Ainda segundo as 

fontes, o autor – que então se licenciou do cargo de Segundo Secretário do Conservatório 

Dramático Brasileiro – queria aproveitar essa estadia para melhorar seus estudos no que diz 

respeito à dramaturgia. Segundo Vilma Arêas2, uma das maiores especialistas em Martins Pena, 

o autor não tinha satisfação neste tipo de trabalho e deixa, de certa forma, transparecer essa 

insatisfação por meio da fala de Carlos, em O Noviço (1845): 

“EMÍLIA - E os nossos parentes quando nos obrigam a seguir uma carreira 

para a qual não temos inclinação alguma, dizem que o tempo acostumar-nos-

á.  

CARLOS - O tempo acostumar! Eis aí porque vemos entre nós tantos absurdos 

e disparates. Este tem jeito para sapateiro: pois vá estudar medicina... 

Excelente médico! Aquele tem inclinação para cômico: pois não senhor, será 

político... Ora, ainda isso vá. Estoutro só tem jeito para caiador ou borrador: 

nada, é ofício que não presta... Seja diplomata, que borra tudo quanto faz. 

Aqueloutro chama-lhe toda a propensão para a ladroeira; manda o bom senso 

que se corrija o sujeitinho, mas isso não se faz; seja tesoureiro de repartição 

                                                 
*Mestranda em História Social pelo PPGH-UFF. 
1 Entre as fontes – destacamos aqui o Correio Mercantil e o Diário do Rio de Janeiro -, encontram-se obituários 

publicados à época da morte do teatrólogo e, entre as qualidades citadas, menciona-se o conhecimento e o talento 

musical. < 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20184&pesq=martins%20penna> 

< http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=217280&pasta=ano%20184&pesq=martins%20penna>  

Acesso em 17/01/2017. 
2 ARÊAS, Vilma; Na Tapera de Santa Cruz: uma leitura de Martins Pena; SP: Martins Fontes, 1987. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20184&pesq=martins%20penna
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=217280&pasta=ano%20184&pesq=martins%20penna
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fiscal, e lá se vão os cofres da nação à garra... Essoutro tem uma grande carga 

de preguiça e indolência e só serviria para leigo de convento, no entanto vemos 

o bom do mandrião empregado público, comendo com as mãos encruzadas 

sobre a pança o pingue ordenado da nação.  

EMÍLIA - Tens muita razão; assim é.  

CARLOS - Este nasceu para poeta ou escritor, com uma imaginação fogosa e 

independente, capaz de grandes cousas, mas não pode seguir a sua inclinação, 

porque poetas e escritores morrem de miséria, no Brasil... E assim o obriga a 

necessidade a ser o mais somenos amanuense em uma repartição pública e a 

copiar cinco horas por dia os mais soníferos papéis. O que acontece? Em 

breve matam-lhe a inteligência e fazem do homem pensante máquina estúpida, 

e assim se gasta uma vida? É preciso, é já tempo que alguém olhe para isso, e 

alguém que possa.”3 

 

 Conforme veremos, o autor expressará de maneira constante as suas opiniões, seja sobre 

a vida íntima, o cotidiano que o cerca ou sobre a conjuntura política vivida no momento de suas 

escrituras. Conforme Bruna Rondinelli4, Martins Pena tem uma ligação muito forte com a 

Companhia Dramática do Theatro de São Pedro, sendo suas peças encenadas, majoritariamente, 

naquele teatro ao longo da década de 1840. Além disso, a autora diz que grande parte de suas 

peças são encomendadas pelos atores daquela Companhia, que as pediam para compor os 

quadros em seus benefícios5. 

 Estaremos sob a guisa de autores que aprofundaram seus estudos sobre o conceito de 

cidadania e pensaram, cada um a seu modo, a maneira como a escravidão se encaixava na 

hierarquia social prevista pela sociedade imperial. Também falaremos sobre a temática da 

Segunda Escravidão, um novo debate que insere a escravidão oitocentista na lógica capitalista.  

Neste sentido, buscaremos entender a forma como Martins Pena tratará esta temática 

em algumas de suas peças, uma vez que a política escravista era uma espécie de calcanhar de 

Aquiles para a instituição monárquica, pois sua base era composta pela “região de agricultura 

mercantil-escravista” do café no Vale do Paraíba. Dialogamos com Ilmar Mattos no que se 

                                                 
3PENA, Martins; O Noviço; RJ: 1845. Disponível em < 

http://oficinadeteatro.com/component/jdownloads/viewdownload/5-pecas-diversas/175-o-novico>. Acesso em 

17/01/2017. A versão da peça manteve algumas palavras com a grafia antiga. Os grifos são meus. 

 Na peça, Carlos e Emília são mandados para um convento pelo vilão Ambrósio, casado com Florência, 

para que percam o direito à herança desta. Sem os dois em seu caminho, Ambrósio teria direito pleno à herança da 

esposa, caso ela morresse. No entanto, descobre-se que Ambrósio era bígamo, pois abandonara a esposa Rosa no 

Ceará. 
4 RONDINELLI; Bruna G.S.; Martins Pena, o comediógrafo do Teatro de São Pedro Alcântara: uma leitura de 

O Judas em Sábado de Aleluia, Os Irmãos das Almas e O Noviço; dissertação, UNICAMP, 2012. 
5 Tais benefícios se revertiam em rendas para o ator que estava organizando aquele espetáculo. Segundo a 

dissertação de Rondinelli, um dos maiores beneficiários era o ator Manoel Soares. Cf. RONDINELLI, B.G.S.; 

op.cit.; 2012. 

 

http://oficinadeteatro.com/component/jdownloads/viewdownload/5-pecas-diversas/175-o-novico
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refere à inserção do teatrólogo no projeto saquarema de centralização6, haja vista a sua 

participação no Conservatório Dramático Brasileiro, instituição criada7 em pleno período da 

Reação, conforme o panfleto de J.J. da Rocha8, que consistia em julgar9 a procedência das obras 

que seriam encenadas nos teatros da Corte do Rio de Janeiro. 

Vale destacar, em primeiro lugar, que Martins Pena era um exímio observador da 

realidade à sua volta, refletindo isso tanto na sua obra quanto nos seus personagens, que eram 

majoritariamente pessoas comuns, que habitavam na Corte ou ao entorno dela, desde 

empregados públicos a malandros, noviços, juízes, etc. Sendo a escravidão uma prática 

cotidiana naquela sociedade hierarquizada e as relações com a Inglaterra um tanto quanto 

instáveis graças ao tráfico, separamos duas de suas peças, Os Dois ou O Inglês Maquinista e As 

Casadas Solteiras, para retratarmos neste trabalho, ambas do ano em que a Coroa inglesa 

instaura o Bill Aberdeen, que será discutido logo a seguir. 

 

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A POLÍTICA BRITÂNICA FRENTE À ESCRAVIDÃO: 

UMA ANÁLISE DE CONJUNTURA 

No debate feito entre os burocratas naquela conjuntura, podemos considerar o 

liberalismo de duas formas: a primeira, colocada pela Professora Hebe Mattos10, que defende a 

política econômica como justificativa para se manter a escravidão, uma vez que, na ótica da 

classe senhorial, o negro era considerado uma propriedade privada e, de acordo com o 

liberalismo clássico, o Estado não deveria interferir no foro íntimo da sociedade civil. Ainda 

nesta linhagem, a autora vai entender, dialogando com Ilmar de Mattos e Carvalho11, que a 

                                                 
6 Em sua obra, Ilmar Mattos vai entender que o processo centralizador ocorre no contexto do Regresso 

Conservador, culminando com a submissão dos Luzias à lógica Saquarema ao longo da década de 1840. Cf. 

MATTOS; I.R.; O Tempo Saquarema; SP: HUCITEC, 2005. 
7 O Conservatório Dramático Brasileiro – doravante CDB – é criado em 1843. 
8 Conforme proposta de J.J. da Rocha, em Ação, Reação e Transação: duas palavras acerca da atualidade política 

do Brasil. Apud: MATTOS; I.R.; op.cit; 2005. 
9 De acordo com algumas fontes analisadas no Acervo Digital da Biblioteca Nacional e com o estudo de Múcio 

Medeiros, as peças censuradas eram penalizadas por conta de possível ofensa à moralidade ou porque não foram 

consideradas dignas de serem assistidas pela Família Real. Cf. MEDEIROS, Múcio; O Conservatório Dramático 

como projeto civilizatório: a retórica da cena e do censor no teatro imperial; dissertação: UNIRIO, 2010; 240p.; 

RONDINELLI, B.G.S.; op.cit.; 2012   
10 MATTOS, Hebe M.; Racialização e Cidadania no Império do Brasil. In: CARVALHO, José Murilo de; 

NEVES, Lucia M.B.P. (orgs.); Repensando o Brasil do Oitocentos: cidadania, política e liberdade; RJ: 

Civilização Brasileira, 2008. 
11 CARVALHO, José Murilo de; A Construção da Ordem: a elite política imperial. Teatro de Sombras: a política 

imperial. RJ: Civilização Brasileira, 2008. 
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escravidão dará o tom político e econômico do Império, uma vez que é com base nesta mão-

de-obra que as lavouras de café sustentarão o país.  

Apesar da convergência entre Hebe Mattos e José Murilo de Carvalho, este, em O Teatro 

das Sombras, vai dar outra conotação ao liberalismo, ao ensinar que sociedades mais adeptas 

ao sistema julgavam que Brasil e Cuba, então únicos países utilizadores da mão-de-obra 

escrava, concorriam de modo injusto dentro da Divisão Internacional do Trabalho, pois o lucro 

obtido pela produção seria maior, pois não pagavam salários aos trabalhadores, vendendo um 

produto mais barato12. Aparentemente, esta também seria uma preocupação inglesa, uma vez 

que, dentro da conjuntura da Revolução Industrial, o país buscava expandir seus mercados e o 

tráfico atlântico de escravos não ia de acordo com seus planos, que eram de se expandir pela 

África e submeter seus governos às demandas inglesas. Com isso, de acordo com Argemiro 

Gurgel13, a Inglaterra vai empreender um plano de repressão ao tráfico, que remonta aos 

Tratados de 1810 com Portugal, onde o país já visava o fim gradual ao comércio escravista. 

Com a resistência portuguesa, em 1817, a Coroa britânica vai impor um tratado em que se 

encarregava não apenas de aprisionar navios portugueses e brasileiros, mas também de julgar 

comandantes e tripulantes dos mesmos.  

Já Rafael Marquese e Tamis Parron14, indo na proposta de Dale Tomich15, vão se 

aprofundar na tese da Segunda Escravidão, que insere o sistema na lógica capitalista. Neste 

sentido, os autores colocam a conjuntura da Revolução Industrial, que levou a Inglaterra para o 

topo do mundo, e fazem um comparativo entre Brasil, Cuba e EUA, dizendo que a manutenção 

da escravidão foi possível ao longo do século XIX por conta da força política norte-americana 

frente à Inglaterra, expondo as suas contradições frente à Irlanda e à Índia, dando argumentos 

pró-escravistas para as classes senhoriais tanto em Cuba quanto no Brasil. 

 Outrossim, os autores falam do impacto que os tratados antiescravistas tiveram nos três 

países que eles comparam, porém destacaremos o Brasil, que é o nosso interesse mais direto. 

Parron e Marquese, assim como parte da historiografia sobre o tema16, demonstram que o 

                                                 
12 ______; op.cit.; 2008; p.304 
13 GURGEL, Argemiro E.; Uma Lei para Inglês Ver: a trajetória da lei de 7 de novembro de 1831. disponível em: 

https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gau

cho/revista_justica_e_historia/issn_1677-065x/v6n12/Microsoft_Word_-

_ARTIGO_UMA_LEI_PARA_INGLxS_VER...._Argemiro_gurgel.pdf. Acesso em 18/01/2017. 
14 MARQUESE, Rafael B.; PARRON, Tamis P.; Internacional Escravista: a política da Segunda Escravidão. In: 

Topoi, v.12, n.23, jul-dez 2011, p.97-117. Acesso em 18/01/2017. 
15 TOMICH, Dale; Pelo prisma da escravidão. Trabalho, Capital e Economia Mundial; São Paulo: Edusp, 2011. 
16 Em especial, José Murilo de Carvalho, que, mesmo com uma visão weberiana, em detrimento do marxismo 

exposto por Parron e Marquese, vai entender que a política anti-escravista é que pautará as relações diplomáticas 

 

https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1677-065x/v6n12/Microsoft_Word_-_ARTIGO_UMA_LEI_PARA_INGLxS_VER...._Argemiro_gurgel.pdf
https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1677-065x/v6n12/Microsoft_Word_-_ARTIGO_UMA_LEI_PARA_INGLxS_VER...._Argemiro_gurgel.pdf
https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1677-065x/v6n12/Microsoft_Word_-_ARTIGO_UMA_LEI_PARA_INGLxS_VER...._Argemiro_gurgel.pdf
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Brasil, para obter o reconhecimento da Independência por parte da Inglaterra, deveria se 

comprometer a acabar com o tráfico de escravos gradualmente, conforme tratado firmado em 

1826, que previa o fim do tráfico em um prazo de três anos. O temor por parte da classe 

senhorial vai fazer com que o tráfico se intensifique até 1830, porquanto havia a concepção de 

que o comércio internacional de escravos acabaria efetivamente naquele período. 

 Com a queda do Imperador, o Parlamento brasileiro aprova a Lei 7 de Novembro de 

1831, que prevê a liberdade aos africanos que entram no Brasil oriundos do tráfico ilegal e 

criminalização tanto dos negreiros quanto de seus compradores17. Eles também atentam para o 

crescimento das lavouras de café do Vale do Paraíba, também estudado por Ricardo Salles18, 

que, apesar da lei, intensificou o comércio escravo. Outro ponto que favorecerá essa alta será o 

Ato Adicional de 1834, que dá uma relativa autonomia às Províncias. Os autores também 

destacam que a taxa de importação de escravos entre 1831 e 1834 é baixa em relação aos 

períodos posteriores, já no contexto do Regresso Conservador. Dialogando com Ilmar Mattos, 

os autores vão dizer que o restabelecimento do tráfico será um dos pontos que definirá a direção 

saquarema na década de 1840. 

 Ainda seguindo a linha de Marquese e Parron, a manutenção do tráfico de escravos e o 

adiamento das discussões abolicionistas foram possíveis por conta da força que o Sul dos EUA 

tinha, uma vez que já havia uma projeção internacional deste país, no que os estudiosos chamam 

de Internacional Escravista – uma contraposição ao termo Internacional Abolicionista, cunhada 

pelos ingleses. Contudo, nos primeiros anos da década de 1840, com a proposta inglesa de 

concessões ao açúcar brasileiro19, os ânimos no Parlamento brasileiro se quedarão acirrados, 

pendendo ao enfrentamento à proposta britânica, tendo em vista que a classe senhorial se 

                                                 
entre Brasil e Inglaterra. Cf. CARVALHO, J.M.; op.cit.; 2008; ______; Cidadania no Brasil: o longo caminho; 

RJ: Civilização Brasileira, 2008; 11ª ed. 

 Já Ilmar Mattos e Ricardo Salles, seguindo uma linhagem gramsciniana, nos mostrarão a forma como a 

classe senhorial barganhará para se manter o tráfico, uma vez que ambos os autores compreendem que há uma 

hierarquização entre Saquaremas e Luzias e, desta forma, haverá um uso do liberalismo um tanto diferenciado 

para justificar o modo de produção escravista. Cf. MATTOS; I.R.; op.cit.; 2005; SALLES; Ricardo H.; Nostalgia 

Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado; RJ: Editora Ponteio, 

2013. 
17 Segundo Ricardo Salles, essa lei ficou conhecida como “para inglês ver”, uma vez que, entre 1831 e 1850 – 

quando é promulgada a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe efetivamente o tráfico de escravos – houve uma entrada 

maciça de africanos escravizados. Cf. SALLES, R.H.; E o Vale era o escravo. Vassouras, século XIX. Senhores e 

Escravos no Coração do Império; RJ: Civilização Brasileira, 2008. 
18 SALLES, Ricardo H.; op.cit., 2008. 
19 Vale destacar aqui que o açúcar brasileiro era o principal concorrente do antilhano. Ao nosso ver, a política 

inglesa parecia funcionar como uma represália à colônia de Cuba por conta da influência direta que a política 

escravista do Sul dos EUA vinha exercendo sobre a ilha. Cf. MARQUESE, R.B.; PARRON, T.P.; op.cit. 
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encontrava fortalecida por conta das relações com os senhores estadunidenses20 e também pelas 

contradições anteriormente mencionadas. Desta forma, vigorava o argumento de que a 

escravidão seria o principal subterfúgio para a estabilidade econômica de um país, haja vista a 

prosperidade da Inglaterra – escravizando irlandeses e submetendo os indianos a um 

protetorado que seria irreversível para a economia do país – em detrimento da América Latina, 

que, dada a abolição, se encontrava instável econômica e politicamente, salvo algumas 

exceções. 

Como uma demonstração de sua hegemonia, a Inglaterra vai colocar a Bill Aberdeen, 

de 1845, como um meio de pressionar o Brasil, isolando-o internacionalmente, a dar cabo do 

tráfico de escravos. Entretanto, não apenas o tráfico, mas o próprio sistema escravista subsiste, 

de acordo ainda com os autores que mencionamos aqui, por conta da inserção dos senhores 

sulistas estadunidenses, uma vez que o algodão produzido por eles era mais competitivo no 

comércio mundial do que o açúcar cubano e o café brasileiro. Desta forma, o sistema capitalista, 

que então vinha se estabelecendo, vai incorporar tanto a mão-de-obra escrava quanto a livre, 

uma vez que o Norte dos EUA e alguns políticos brasileiros vinham ensaiando um sistema que 

incorporaria o trabalho do imigrante, na intenção de substituir gradativamente a mão-de-obra 

negra21. 

Em 1826, Brasil e Inglaterra assinaram um acordo em que o país recém-independente 

se compromete a dar segmento aos tratados outrora assinados com Portugal. No entanto, vai 

encontrar resistência na Câmara e no Senado, que, inclusive, acusará a Inglaterra de usar a sua 

força em benefício próprio, uma vez que, na proposta de Gurgel, os ingleses buscavam adentrar 

na África, tendo em vista que a sua política protecionista já estava bem estabelecida na Ásia, 

tema já analisado por Hobsbawm 22. 

Por isso, sendo a primeira década do Segundo Reinado um período ainda instável, dada 

a continuidade de revoltas regenciais, como a Balaiada, no Maranhão, que segue até 1841, era 

recorrente o temor ao haitianismo, de modo que as discussões sobre o tráfico de escravos 

também eram um meio de se evitar que a malta fizesse uma revolta generalizada. No entanto, 

                                                 
20 O texto ainda fala sobre o uso de embarcações norte-americanas para o transporte ilegal de negros africanos. 
21 Cf. MATTOS; I.R.; op.cit.; 2005 
22 Hobsbawm entrará em maiores detalhes sobre o tema na Era das Revoluções, pois o país, tendo perdido as Treze 

Colônias e promovido a Primeira Revolução Industrial, partirá em busca de mercados onde subjugarão os governos 

e imporão os seus produtos em detrimento dos já existentes, como no caso da Índia, que terá a sua indústria de 

tecidos enfraquecida pela máquina inglesa. Cf. HOBSBAWM, E. J;. A era das revoluções. 9.ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 1996. 
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conforme Carvalho23, a possibilidade de revolta era virtual, uma vez que, após a Revolta dos 

Malês, de 1835, a Regência promulgou a chamada Lei de Exceção, que condenava escravos à 

pena de morte, sem habeas corpus, em caso de homicídio do seu senhor. Assim, as resistências 

se faziam por meio do cotidiano, seja por meio de festas ou pela formação de família escrava24. 

No entanto, ainda segundo Carvalho, as revoltas voltaram a fazer parte da ordem do dia com a 

proximidade da Abolição25, não sendo o nosso foco neste trabalho26. 

  

MARTINS PENA E A BILL ABERDEEN: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 Utilizando a ótica de José Murilo de Carvalho, ao pensarmos nas relações escravistas, 

devemos pensar no impacto que a Inglaterra gerou entre o governo e a classe senhorial. A partir 

da leitura de sua obra27, é razoável supor que a ironia de Martins Pena em relação aos traficantes 

de escravos em "Os Dois ou O Inglês Maquinista", de 1845, tem a ver com a discussão em voga 

naquele momento, em torno da Bill Aberdeen, também de 1845, que aprofundava as sanções 

dadas aos países benevolentes ao tráfico de escravos – como represália aos políticos brasileiros, 

que protelaram o fim do tráfico até onde podiam28. Além disso, podemos ver essa temática 

igualmente em “As Casadas Solteiras”, também do mesmo ano. 

De acordo com as fontes disponíveis, pode-se dizer que o autor era contra algumas 

práticas, haja vista as críticas que Pena faz ao censor de uma de suas peças: 

Amo. Rufino 

Seruí, 05 de janeiro de 1846. 

Muito boas festas, e a toda a tua família. 

Aí te reenvio a comédia o Pedestre, com as emendas pedidas pela 

censura. Deus me dê paciência com a censura! Muito custa a ganhar a 

vida honradamente...  

Melhor é roubar os cofres da Nação, para isso não há censura. 

À vista temos que conversar sobre a destanhatória censura desta 

coitada! Julgo que está com catarata na inteligência, pois viu um ataque 

a João Caetano, onde não havia senão uma simples paródia do Otelo; 

paródia que se permitem em toda a parte do mundo... É verdade que 

                                                 
23 CARVALHO, op.cit, 2008. 
24 Carvalho cita a pesquisa de Robert Slenes, então em andamento. Segundo ele, em vez de revoltas escravas, os 

cativos conseguiam concessões de seus senhores, em troca de algumas vantagens. Cf. CARVALHO, J.M.; op.cit.; 

2008. Além disso, temos os trabalhos de Hebe Mattos, Martha Abreu, João José Reis, entre outros, que falam sobre 

o cotidiano das relações escravistas e como isso influencia na cultura negra. 
25 Cf. CARVALHO, J.M.; op.cit.; 2008. 
26 ______, idem. 
27 ______, idem. 
28 Cf. BEIGUELMAN; Paula; Aspectos da organização político-partidária no Império Brasileiro. In: Revista de 

História, v.XXV, n.51; jul/set 1962. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/121682/118576. Acesso em 16/01/2017. 

 

http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/121682/118576
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estas partes de mundo estão mais civilizadas, ou a literatura não está 

enleiada... Tinha muito que dizer mas não estou para isso... 

Logo que o Bivar tiver licenciado a comédia peço-te encarecidamente 

que a remetas pelo correio a Paulo Dias [ator Francisco de Paula Dias, 

da companhia dramática do São Pedro de Alcântara], que deve estar 

aflitíssimo... Sem paciência com esta encomenda.”29 

 

Em sua obra, "O Teatro de Sombras", Carvalho reflete sobre as discussões que o 

Parlamento Brasileiro promovia em torno do fim do tráfico e de suas relações ambíguas, citando 

exemplos em publicações como a "Aurora Fluminense" e "O Brasil". A legislação, cabe 

destacar, previa a apreensão de navios que fossem considerados suspeitos para a Marinha 

Mercante Inglesa, enfatizando ações outrora ocorridas, como as de 1841 e 1842, que havia 

gerado um enorme impacto na política brasileira30. Seguindo ainda os passos de José Murilo31, 

as grandes publicações faziam menções a este tema e o autor aqui estudado, haja vista que suas 

peças retratam, de forma irônica, aquela sociedade hierarquizada, nos termos de Ilmar Mattos32, 

não faria diferente, uma vez que a própria obra antagoniza o traficante de meias-caras Negreiro 

e o “inglês maquinista” Gainer33, que disputavam o dote de Mariquinha, moça proveniente de 

uma família rica que vivia na Corte. Além da questão escravista, a peça menciona indiretamente 

a Tarifa Alves Branco, ao falar sobre o custo de vida no Município Neutro. 

A peça, como as comédias de costume de Martins Pena, é bem viva, sobretudo em 

momentos em que há a presença do escravo. Apesar do autor se inserir em uma sociedade 

escravista, organizada nos moldes que demonstramos anteriormente, são poucas as peças até 

aqui pesquisadas que mostram a figura do escravizado. Ainda que não seja um personagem de 

destaque, é essa figura que o autor vai usar quando menciona a política escravista e os debates 

que ocorriam naquele momento. Na cena 6, há uma parte em que se sugere que Clemência 

agride uma escrava por conta de uma louça quebrada ao fundo. A partir das leituras 

mencionadas sobre a questão da pressão inglesa sobre o tráfico, compreendemos que as reações 

                                                 
29 Apud. RONDINELLI; B.G.S.; op.cit.; 2012. Grifos meus. Esta carta é referente à censura que a peça Os Ciúmes 

de um Pedestre ou O Terrível Capitão do Mato (1845) sofre pelo CDB. 
30 Para maiores detalhes: GURGEL, Argemiro E.; Uma Lei para Inglês Ver: a trajetória da lei de 7 de novembro 

de 1831. Artigo disponível em: 

https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gau

cho/revista_justica_e_historia/issn_1677-065x/v6n12/Microsoft_Word_-

_ARTIGO_UMA_LEI_PARA_INGLxS_VER...._Argemiro_gurgel.pdf. Acesso em: 18/01/17. 
31 Op.cit. 
32 MATTOS, Ilmar R.; op.cit.; 2004 
33 Em uma tradução livre, Gainer pode significar algo como ganhador ou aquele que busca vantagens. 

 

https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1677-065x/v6n12/Microsoft_Word_-_ARTIGO_UMA_LEI_PARA_INGLxS_VER...._Argemiro_gurgel.pdf
https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1677-065x/v6n12/Microsoft_Word_-_ARTIGO_UMA_LEI_PARA_INGLxS_VER...._Argemiro_gurgel.pdf
https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1677-065x/v6n12/Microsoft_Word_-_ARTIGO_UMA_LEI_PARA_INGLxS_VER...._Argemiro_gurgel.pdf
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dos personagens que testemunham aquele momento34 pode ter uma relação com a reação 

diversificada do Parlamento Brasileiro no que diz respeito ao tema35.  

O espetáculo também serve para demonstrar o que seria a Cara (face metropolitana) e 

a Coroa (face colonial) do que Ilmar Mattos chama de moeda colonial, que, em sua tese, é um 

aspecto complementar e contraditório da sociedade imperial, numa continuidade ao que já vinha 

ocorrendo na Colônia36, uma vez que a personagem que era senhora da casa, ironicamente 

chamada de Clemência, queria manter uma aparência civilizada, se utilizando do hábito e da 

pompa francesa, ao passo que negociava o casamento da filha Mariquinha com o traficante 

Negreiro, que é a personificação da crítica de Martins Pena37 à flexibilização do governo em 

relação às leis antitráfico, que, conforme dito, culminará na Bill Aberdeen38. 

Outra obra de Martins Pena que devemos ter em mente quando discutimos a questão da 

escravidão e do tráfico é As Casadas Solteiras (1845). A peça em si faz uma analogia com o 

que seria a hegemonia inglesa em relação ao Brasil, uma vez que John e Bolingbrok, 

negociantes ingleses, estão interessados em duas brasileiras, Virgínia e Clarice. Se, no início, 

eles se mostram amáveis e dispostos a manter uma boa relação, o casamento vai transformá-los 

em tiranos, escravizando suas amadas, levando à separação, pois elas não aceitam esta 

condição. No entanto, ao final, elas se veem dependentes deles afetivamente, acabando por 

reatar o casamento. Além da estrutura romântica do final feliz, existe um claro deboche a este 

nacionalismo forjado para a defesa de interesses econômicos da classe senhorial, uma vez que 

John e Bolingbrok representam a Inglaterra, ao passo que Virgínia e Clarice representam o 

Brasil, que, por sua vez, se encontra economicamente dependente dos britânicos desde o 

processo de Independência39. De acordo com os periódicos, a elite escravista dizia que este tipo 

de subordinação viria a afetar a soberania brasileira, de forma que a Lei de 1845 enfatizava a 

                                                 
34 No meio da peça, Clemência recebe a visita de Eufrásia, João – seu marido – e Cecília – sua filha. Cf. PENA, 

Martins; idem. 
35 É uma hipótese que foi levantada a partir da leitura de Carvalho sobre a reação da burocracia em relação à 

promulgação da Bill Aberdeen, que obrigaria o governo a ter uma legislação mais rígida sobre o tráfico de escravos, 

uma vez que a já mencionada lei de 7 de novembro de 1831 não vinha sendo respeitada. Cf. CARVALHO, J.M.; 

op.cit.; 2008 
36 É bom termos em mente que o autor entende que o processo de Independência foi um misto de ruptura com 

continuidade. 
37 Em uma das falas de Negreiro, o personagem explica como funcionava a entrada de escravos, mesmo com a 

proibição, expedida na Lei de 7 de novembro de 1831, que virou “letra morta”. 
38 Pararemos a discussão aqui, uma vez que a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, foi promulgada após a morte do 

autor aqui estudado. 
39 Vale lembrar também que o reconhecimento da Independência por parte da Inglaterra seria dado mediante o fim 

do tráfico de escravos. 
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Inglaterra no papel de “polícia do mundo” (as aspas são minhas), uma vez que permitia que ela 

aprisionasse navios negreiros – tidos como piratas – em território alheio, no caso, o brasileiro. 

 

CONCLUSÃO 

Aqui, tentamos refletir a forma como Martins Pena abordava a questão da política 

escravista em seu teatro, uma vez que grande parte de suas peças têm as suas estreias ao longo 

da década de 184040, quando o tema volta à tona. Conforme exposto, tratamos do debate que o 

autor coloca em Os Dois ou O Inglês Maquinista e As Casadas Solteiras. Um dos pontos em 

comum nestas obras diz respeito à questão da escravidão e como o autor representava o debate 

engendrado pela Bill Aberdeen, que entra em vigor no ano em que essas duas peças estrearam. 

Ambas as peças são no meio urbano41, com personagens que representavam a elite senhorial do 

século XIX. 

 Suas obras, uma vez que ele escreve para um periódico de grande circulação – o Jornal 

do Commercio -, da mesma maneira que frequenta lugares de grande circulação – os teatros do 

Município Neutro, sobretudo o de São Pedro de Alcântara -, refletem a opinião pública daquele 

momento em que, de um lado, se via o atraso representado pela escravidão e, do outro, da 

invasão do capital especulativo inglês. Personagens como Negreiro – traficante de escravos -, 

Gainer, John e Bolingbrok – ingleses – se veem ironizados igualmente em duas peças que 

estreiam em um ano onde se intensifica a repressão ao tráfico de escravos, bem como no 

primeiro ano de vigência da Tarifa Alves Branco, que encareceria em cerca de 30% os produtos 

importados e estimularia a primeira tentativa de industrialização do país42. Apesar deste 

trabalho ter buscado se centralizar na política referente à escravidão, é importante rememorar 

que o país se encontrava numa conjuntura em que se permitiria um desenvolvimento proto-

industrial no Império, uma vez que a Inglaterra dificultaria o crescimento econômico do país – 

os três personagens ingleses mencionados são negociantes –, e o autor não deixará de pontuar 

                                                 
40 As fontes com os periódicos que anunciavam as estreias se encontram no site da Hemeroteca Digital da 

Biblioteca Nacional. Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acessado em: 17/01/2017. 
41 Em outra oportunidade, discutirei a ambientação das peças do autor aqui estudado, uma vez que se trata do que 

seria a visão do homem da Corte, “civilizado”, que Martins Pena coloca nos palcos, em relação ao homem do 

interior, “não-civilizado”.  
42 SOARES, Luiz Carlos; A escravidão industrial no Rio de Janeiro do século XIX. Artigo disponível em: < 

https://www.researchgate.net/profile/Luiz_Soares5/publication/4720333_A_escravidao_industrial_no_Rio_de_J

aneiro_do_seculo_XIX/links/00b7d524b1e36388e4000000.pdf> Acesso em 18/01/2017. 

 

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://www.researchgate.net/profile/Luiz_Soares5/publication/4720333_A_escravidao_industrial_no_Rio_de_Janeiro_do_seculo_XIX/links/00b7d524b1e36388e4000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Luiz_Soares5/publication/4720333_A_escravidao_industrial_no_Rio_de_Janeiro_do_seculo_XIX/links/00b7d524b1e36388e4000000.pdf
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essa questão, mesmo que seja em uma pequena fala de Clemência em Os Dois ou O Inglês 

Maquinista43. 

 Neste sentido, ainda que o autor fosse diretamente envolvido nas instituições 

imperiais44, ainda não temos certeza se ele defendia organicamente as ideias propostas pela sua 

geração, tal qual contemporâneos como Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre, pois, 

ao contrário destes, o romantismo de Martins Pena não tinha um tom idealizador, sim corretivo, 

uma vez que ele expunha claramente as contradições da “boa sociedade” nos palcos. A proposta 

desta pesquisa, portanto, é justamente tentar compreender a inserção do teatrólogo na 

concepção saquarema de sociedade, usando, conforme Ilmar Mattos e Ricardo Salles, a ideia 

de partido para Gramsci45, uma vez que ela será fundamental para analisarmos a forma como 

as peças dialogavam com o habitus46 propagado pela classe senhorial, que era com “os olhos 

na Europa e com os pés na América”47.

                                                 
43 “CLEMÊNCIA - Muito custa viver-se no Rio de Janeiro! É tudo tão caro!”. Apud. PENA, Martins; op.cit.; 1845. 
44 Segundo as fontes disponíveis na Biblioteca Nacional, o autor também era um dos fidalgos da Câmara Imperial. 

Cf. Almanak Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro; Gazeta Official do Imperio do Brasil; Pequeno Almanak do 

Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20184&pesq=martins%20penna

>. Acesso em 17/01/2017. 
45 Gramsci entende como partido uma associação onde se compartilha da mesma ideia. Mattos e Salles se utilizarão 

desta ideia para entender a centralidade Saquarema. Cf. MATTOS, 2005; SALLES, 2013. 
46 De acordo com Bourdieu, a concepção de habitus serve para entender a incorporação de estruturas sociais por 

meio de seus agentes. Cf. BOURDIEU, P; op.cit.; 2005. 
47 Com estas palavras, Ilmar expunha a contradição da classe senhorial, que, ao mesmo tempo em que se via como 

filha do Iluminismo, tinha como base econômica a mão-de-obra escrava. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20184&pesq=martins%20penna
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20184&pesq=martins%20penna
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