
ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

– 

24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ISBN: 978-85-65957-13-7 
 

 
            
            
           
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aimée Schneider 

Alan Dutra Cardoso 

Gabriel Gaspar 

Julia Passos 

Luaia Rodrigues  

Maria Isabel Rautenberg 

Matheus Vieira 

Vanessa Ferreira 

(Orgs.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anais da 6ª Semana de História da 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

Anpuh-Rio 

2019 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ficha Catalográfica  
 

 
900 Semana de História da Universidade 

Federal Fluminense, 6: 2019: Niterói, 

RJ. 

 

Anais da 6ª Semana de História da 

Universidade Federal Fluminense [livro 

eletrônico]. – Rio de Janeiro: Anpuh-

Rio, 2019. 

 

896 p. 

 

ISBN: 978-85-65957-13-7 

 
1. História - Congressos. I. 

Schneider, Aimée. II. Cardoso, Alan 

Dutra. III. Gaspar, Gabriel. IV. 

Título. 

  
 

Os organizadores e autores se responsabilizam pelas ideias apresentadas na obra



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 Reitor: Antonio Claudio Lucas da Nóbrega 

Vice-reitor: Fabio Barboza Passos 

 

Diretores do Instituto de História: Norberto Ferreras e Ronald Raminelli  

 

Coordenadores do Programa de Pós-graduação em História: Giselle Martins Venancio e 

Alexandre Carneiro Cerqueira Lima 

 

Chefes do Departamento de História: Gizlene Neder e Mario Grynszpan 

 

Coordenadores do Curso de Graduação em História: Alexandre Santos de Moraes e Carolina 

Coelho Fortes  
 
 
 

Capa: Matheus Vieira 

Editoração e diagramação: Maria Isabel Rautenberg e Vanessa Ferreira 

Revisão: Alan Dutra



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

SUMÁRIO 
 

 

PARTE 1: TEORIA, METODOLOGIA E ENSINO DE HISTÓRIA 

 

MEMÓRIA, VOZ E GESTO: O DOCUMENTÁRIO CINEMATOGRÁFICO E A 

NARRATIVA HISTÓRICA.....................................................................................................13 

 

O LIVRO DIDÁTICO E A AMÉRICA LATINA CONTEMPORÂNEA: 

CONSEQUÊNCIAS DE UM ENSINO DE HISTÓRIA EUROCENTRISTA....................23

                  

NAVEGANDO PELO CONCEITO DE ATLÂNTICO SUL..................................................34  

 

HANS JAUSS E WOLFGANG ISER - A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO E A TEORIA DO 

EFEITO.....................................................................................................................................45  

 

O ENSINO DE HISTÓRIA E O USO DOS “MEMES” EM SALA DE AULA.....................57 

 

IDENTIDADE E ENSINO DE HISTÓRIA: A EXPERIÊNCIA NA PEQUENA 

ÁFRICA....................................................................................................................................66 

 

ENSINO DE HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA NAS ESCOLAS: O USO DO JONGO 

COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA...............................................................................74 

 

O ENSINO DE HISTÓRIA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DOS 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR DE UMA METODOLOGIA 

HÍBRIDA..................................................................................................................................85 

 

HISTÓRIA E LITERATURA: REFLEXÕES SOBRE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

INTERDISCIPLINAR..............................................................................................................93 

 

O ÍNDIO DE THEODOR DE BRY: COMO UTILIZAR PINTURAS HISTÓRICAS PARA 

TRABALHAR AIMAGEM DO INDÍGENA NO IMAGINÁRIO QUINHENTISTA EM 

SALA DE AULA....................................................................................................................103 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

ENSINO DE HISTÓRIA E CURRÍCULO: DIVERSIDADE CULTURAL NA SALA DE 

AULA.....................................................................................................................................112 

 

PARTE 2: HISTÓRIA ANTIGA 

 

 

A ETNOGRAFIA COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO DISCURSO 

HISTORIOGRÁFICO ANTIGO............................................................................................121 

 

A LITERATURA ROMANA: UMA ANÁLISE SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA 

ÉPICA HISTÓRICA LATINA (SÉCS. III – I A.C.)..............................................................129 

 

O PAPEL DA MULHER NOS RITOS FÚNEBRES DEDICADOS AOS HERÓIS NO 

PERÍODO HOMÉRICO.........................................................................................................140 

 

 

PARTE 3: HISTÓRIA MEDIEVAL 

 

VITA AUGUSTINI, DE POSSÍDIO (432-439): A NATUREZA E A FUNÇÃO DA 

HAGIOGRAFIA COMO FONTE HISTÓRICA....................................................................150 

 

AS MARAVILHAS E ESTRANHAMENTOS NAS TERRAS ALÉM  

DE JERUSALÉM (SEC. XIII E XIV)....................................................................................157 

 

A MATÉRIA DO PASSO HONROSO E SUAS ESCRITAS: DAS VARIANTES AO 

GÊNERO TEXTUAL.............................................................................................................170 

 

A POLÍTICA EXTERNA NORMANDA E A CONQUISTA DA INGLATERRA EM 

1066.........................................................................................................................................183 

 

A ALEGORIA DA MISERICÓRDIA NO BOOSCO DELEITOSO: O LIMIAR ENTRE O 

IMAGINÁRIO E A ESPIRITUALIDADE.............................................................................192 

 

MODO DE PRODUÇÃO FEUDAL EM PORTUGAL: REVISITANDO UM VELHO 

PROBLEMA...........................................................................................................................205 

 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

O PRIMEIRO CICLO HAGIOGRÁFICO OCIDENTAL: IMAGENS E MILAGRES NA 

IGREJA DE SÃO MARTINHO DE TOURS DO SÉCULO V.............................................215  

 

 

PARTE 4: HISTÓRIA MODERNA 
 

MARANHÃO: CONFLITOS, QUESTÕES E TRAJETÓRIAS DO GOVERNO DO NORTE 

NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XVIII............................................................225 

 

O DEBATE ESPANHOL SOBRE O TRATAMENTO DOS POBRES: JUAN LUIS VIVES, 

DOMINGO DE SOTO E JUAN DE ROBLES (C.XVI)........................................................233  

 

PHILOBIBLON OU O DIABO NA LIVRARIA DO MARQUÊS.......................................243 

 

OS ALEMÃES E O TRÁFICO TRANSATLÂNTICO DE ESCRAVOS PARA AS 

AMÉRICAS............................................................................................................................251  

 

“QUE MÁS DEPENDAN LOS VASSALOS Y LA NOBLEZA DEL REY QUE DEL 

VIRREY”: PODER CIVIL E PODER RELIGIOSO EM CONFLITO NA AMÉRICA 

ESPANHOLA DO SÉCULO XVII........................................................................................261 

 

ENTRE A LIBERDADE E A FIDELIDADE: NOTAS SOBRE O CONCEITO DE 

TRADUÇÃO NO MUNDO LUSO-BRASILEIRO (ca. 1750-1820).....................................272 

 

O PODER RÉGIO NO REINADO DE HENRIQUE VII DA INGLATERRA (1485-1509): 

COMO A SOBERANIA INGLESA FOI CENTRALIZADA COM A DERROTA DE 

PERKIN WARBECK.............................................................................................................281 

 

TAXONOMIA SOCIAL E DISCURSO RELIGIOSO: A PREGAÇÃO DA INQUISIÇÃO 

PORTUGUESA NO SÉCULO XVII.....................................................................................291 

 

A PUREZA DE SANGUE: REQUISITO PARA ORDENAÇÃO SACERDOTAL 

INDÍGENA NA NOVA ESPANHA, SÉCULOS XVI E XVII.............................................300 

 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

A IMITATIO NO LIVRO I DOS DISCORSI DE MAQUIAVEL UMA ANÁLISE 

ESTRUTURAL DO DISCURSO...........................................................................................313 

 

LUZES NA BIBLIOTECA DE ANTONIO DE ARAÚJO DE AZEVEDO, CONDE DA 

BARCA (1754-1817)..............................................................................................................325 

 

HISTÓRIA E ESPAÇO: ESPAÇOS DE SOCIABILIDADE NEGRA NO RIO DE JANEIRO 

JOANINO...............................................................................................................................338 

 

O USO POLÍTICO DA RELIGIÃO EM MAQUIAVEL E ERASMO.................................348 

 

FESTEJAR E ENCENAR NO SÉCULO XVI: ANÁLISE COMPARATIVA DAS OBRAS 

DE ANTÓNIO PRESTES E ANTÓNIO RIBEIRO CHIADO..............................................359 

 

 

PARTE 5: HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA 
 

OS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O ATUAL PATAMAR DOS 

DIREITOS HUMANOS.........................................................................................................371 

 

DA CRIMINALIZAÇÃO À DISPUTA POLÍTICA E CULTURAL: O MOVIMENTO DE 

PROSTITUTAS NO BRASIL................................................................................................380 

 

O FUTEBOL E O CONTEXTO GEOPOLÍTICO DE DESENVOLVIMENTO E 

FRAGMENTAÇÃO DA IUGOSLÁVIA...............................................................................392 

 

AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DO GENERAL AUGUSTO PINOCHET...................403 

 

O CARÁTER DE CLASSE E CONSERVADOR DO FASCISMO.....................................411 

 

O DESENVOLVIMENTO DA AVIAÇÃO NA LEGITIMAÇÃO DO ESTADO 

NOVO.....................................................................................................................................422 

 

 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

O NOVO CHANCELER: A PROPAGANDA NACIONAL-SOCIALISTA SOBRE ADOLF 

HITLER EM 1933..................................................................................................................431 

 

AS MULHERES NO KU KLUX KLAN: 1920.....................................................................443 

 

BLACK RIO CONTRA O SISTEMA: CONSIDERAÇÕES SOBRE AUTENTICIDADE E 

COMBATE À DITADURA CIVIL-MILITAR (1970-1977).................................................450 

 

NAS FRONTEIRAS E NO INTERIOR DO IMPÉRIO BRASILEIRO: AS COLÔNIAS 

MILITARES E A POLÍTICA DO SEGUNDO REINADO...................................................458 

 

CRISES DE REPRESENTAÇÃO E O AVANÇO PROTOFASCISTA: UMA ANÁLISE 

COMPARADA ENTRE GOVERNOS SOCIALDEMOCRATAS NA REPÚBLICA DE 

WEIMAR (1918 – 1933) E BRASIL (2003 – 2016)..............................................................468 

 

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE UMA ARTE PALESTINA: NAÇÃO E 

IDENTIDADES......................................................................................................................479 

 

O PARECER DOS INTÉRPRETES DO BRASIL ACERCA DO 

CATOLICISMO.....................................................................................................................490 

 

COMECON: O COMBATE AO DÓLAR E A LUTA PELA INTEGRAÇÃO 

SOCIALISTA.........................................................................................................................501 

 

O ESTADO IMPERIAL E SUA DOMINAÇÃO ATRAVÉS DE APARELHOS PRIVADOS 

DE HEGEMONIA NA SOCIEDADE PERNAMBUCANA NA DÉCADA DE 1870.........514 

 

FOLHA DE S. PAULO, O GLOBO E AS BATALHAS DA DIREITA NEOLIBERAL NA 

NOVA REPÚBLICA..............................................................................................................526 

 

AQUECIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO: O BALÉ NA HISTÓRIA DA ARTE......536 

 

IMPRENSA RESENDENSE EM FOCO: A "EPOPEIA" DO  13 DE MAIO.......................544 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

“OCUPAR E RESISTIR”: AS OCUPAÇÕES DE ESCOLAS NA REDE ESTADUAL 

FLUMINENSE (2016)............................................................................................................553 

 

O JORNAL DO BRASIL E O JORNAL O GLOBO DURANTE AS CRISES 

REPUBLICANAS ENTRE 1954 E 1964...............................................................................565 

 

O APÓSTOLO E O CONSELHEIRO: UMA ANÁLISE DA ABORDAGEM 

ULTRAMONTANA EM FINS DO SÉC. XIX SOBRE O FUNDADOR DO ARRAIAL DE 

CANUDOS ............................................................................................................................578 

 

A GUERRA DA CISPLATINA (1825 – 1828) E O PAPEL DE NEGROS E INDÍGENAS 

NO EXTREMO SUL DAS AMÉRICAS...............................................................................588 

 

AUTORITARISMO, COTIDIANO E TRABALHO: A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL E 

A DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL (1968-1974)...............................................601 

 

RODOLFO TEÓFILO E A EPIDEMIA DE VARÍOLA NO CEARÁ (1877-79).................612 

 

CAVALEIRO DE BRONZE E A CRÍTICA À METRÓPOLE DE PEDRO, O 

GRANDE................................................................................................................................624 

 

A QUEM INTERESSA SER AMERICANO? BUENOS AIRES NA IMPRENSA CARIOCA 

(1829-1830).............................................................................................................................637 

 

UMA NAÇÃO COM DUAS CAPITAIS A DEFESA DA CAPITALIDADE DO RIO DE 

JANEIRO EM UM CANDANGO NA BELACAP (ROBERTO FARIAS - 1961)..................646 

 

PROPOSTAS DE “REGENERAÇÃO” E “PROTEÇÃO” NACIONAL NO 1º CONGRESSO 

BRASILEIRO DE EUGENIA DE 1929.................................................................................658 

 

O TRIPÉ DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA NA SOCIEDADE NEOLIBERAL: CAPITAL 

HUMANO, COMPETÊNCIAS E POLÍTICA DE AVALIAÇÕES......................................669 

 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

REFORMA PSIQUIÁTRICA NO ADVENTO DA PRIMEIRA REPÚBLICA...................680 

 

ROCK E SOCIABILIDADE NA GERAÇÃO 80..................................................................692 

 

O CASO BAMPI: ASPECTOS DA CRÍTICA DE ARTE NO SALÃO DA PRIMAVERA  

DE 24......................................................................................................................................700 

 

A HISTÓRIA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE: UMA RECONSTITUIÇÃO HISTÓRICA GERAL...................................713 

 

ROQUE SANTEIRO E CENSURA (1975): A RELAÇÃO ENTRE INTELECTUAIS, TV 

GLOBO E A DITADURA MILITAR....................................................................................728 

 

A REVISTA KRITERION E A LEGITIMAÇÃO DO CONHECIMENTO UNIVERSITÁRIO 

NA FACULDADE DE FILOSOFIA DE MINAS GERAIS..................................................739 

 

ULTRAMAN E SUA IMPORTÂNCIA POLITICO-SOCIAL..............................................752 

 

O PENSAMENTO DE DOMINGO SARMIENTO NA FORMAÇÃO DA NAÇÃO 

ARGENTINA.........................................................................................................................764 

 

TRABALHO DOCENTE EM TEMPOS DE AUTORITARISMO: OS PROFESSORES DO 

ENSINO BÁSICO NOS TRIBUNAIS DA JUSTIÇA MILITAR (1970-1979)....................771 

 

A QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA NOS ANOS DE 1960: OS INTELECTUAIS E O 

CONCEITO DE PROPRIEDADE.........................................................................................780 

 

DISCIPLINA VERSUS LIBERDADE, UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE 

EDUCAÇÃO APÓS AUSCHWITZ E O ESCOLA SEM PARTIDO...................................792 

 

ENTRE ENTRUDOS E MÁSCARAS: A TRANSIÇÃO DAS FESTAS CARNAVALESCAS 

NO SÉCULO XIX NO RIO DE JANEIRO (1800-1860)......................................................800 

 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

O BRASIL DE SARNEY A COLLOR: MUNDO DO TRABALHO E 

REDEMOCRATIZAÇÃO (1985-1992).................................................................................809 

 

A QUESTÃO PETROLEIRA NA ERA CHÁVEZ: A POLÍTICA ESTATAL E AS 

PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS.............................................819 

 

OLYMPE E A REVOLUÇÃO: UMA ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DE OLYMPE DE 

GOUGES NO CONTEXTO DA REVOLUÇÃO FRANCESA (1789-1793)........................832 

 

O MILAGRE ECONÔMICO VERSUS A CONTRADIÇÃO DA FOME NO PERÍODO DE 

1964-1974: UMA REFLEXÃO SOBRE A QUESTÃO BRASILEIRA................................845 

 

OS DEPLORÁVEIS – A APROPRIAÇÃO DE MEMES PELA ALT-RIGHT 

ESTADUNIDENSE................................................................................................................854 

 

ET COLONI – OS DEBATES E REFLEXÕES ENTRE OS BOLCHEVIQUES E DEMAIS 

INTELECTUAIS RUSSOS A PROPÓSITO DA QUESTÃO CAMPONESA: DE 1905 ATÉ 

A IMPLEMENTAÇÃO DA COLETIVIZAÇÃO DOS CAMPOS NA U.R.S.S (1905 - 

1932).......................................................................................................................................862 

 

PINTURA DE KÖNIGSGRABEN E A NARRATIVA DE DOIS JUDEUS: UMA BREVE 

ANÁLISE ACERCA DO SISTEMA CONCENTRACIONÁRIO NAZISTA......................872 

 

A EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO FARROUPILHA: A TENTATIVA 

DA CONSOLIDAÇÃO DE UM DISCUSO HISTÓRICO....................................................883 

 

 

 

 

 

 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1: 

 Teoria, Metodologia e Ensino de História  

 



ANAIS DA 6ª  SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE –  
 24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

13 
 

MEMÓRIA, VOZ E GESTO: O DOCUMENTÁRIO 

CINEMATOGRÁFICO E A NARRATIVA HISTÓRICA 

Aimée Schneider Duarte
1
 

Rodrigo Dias Rodrigues de Mendonça Fróes
2
 

 

As imagens cinematográficas documentais criam efetividade informativa conforme 

permitem uma análise do comportamento de cada entrevistado, adotando a memória pessoal 

como ponto de partida para o entendimento da memória pública através da conexão entre as 

esferas privadas e públicas. Assim é que o estudo de documentários, tais como A Guerra 

contra a Democracia,
3
Memórias da Ditadura

4
 e Réquiem para o Sonho Americano,

5
 apontará 

a profundidade comunicativa do texto vídeo-gráfico. A ideia central não é retratar tais 

períodos em si, mas indicar a maneira como os temas foram abordados e o modo como o 

assunto político é traduzido ao telespectador. A partir desses patamares de reflexão, pergunta-

se: quais são as influências do documentário na construção de uma narrativa histórica? 

 

DOCUMENTÁRIOS SOB ANÁLISE: UM PANORAMA DA DEMOCRACIA 

Sob a diversidade de seus enfoques e preferências estéticas, os três documentários aqui 

estudados conformam um painel que, simultaneamente, informa a situação da democracia ao 

longo dos séculos XX e XXI e presta tributo à memória enquanto ferramenta central de sua 

feitura. A precitada variedade de formas com que gravitam em torno de seu objeto de estudo 

instigou a execução da análise que segue, de modo que o percurso não se baseará na ordem 

cronológica de seus lançamentos: o roteiro adotado parte de noções gerais, até mesmo de 

berço estrangeiro ao perímetro latino-americano, acerca da complexidade inerente à 

instauração e mantença de diretrizes democráticas, perpassa questões e episódios da história 

                                                           
1
Historiadora; professora e advogada. Mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF); 

doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD) 

da UFF; pesquisadora do Laboratório Cidade e Poder (LCP-UFF) e do Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia História Social das Propriedades e Direitos de Acesso (Proprietas); E-mail: 

schneider_aimee@hotmail.com 
2
 Advogado e Procurador da Câmara Municipal de Angra dos Reis (RJ). Mestre em Teorias Jurídicas 

Contemporâneas pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Nacional de Direito da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (FND-UFRJ). Fotógrafo, poeta e músico. E-mail: rodplural@gmail.com 
3
 MARTIN, Chris; PILGER, John; CROTTY, Sean. A Guerra Contra a Democracia. YoungheartEntertainment, 

Granada Productions. Reino Unido, Austrália, 2007. Son., Color., 35mm. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=IkMut5f4tw0>. Acesso em: 27 de fev. 2018. 
4
 AGUIAR, Ana Graziela (Reportagem). MEMÓRIAS DA DITADURA. TV Brasil. Brasília, 2014. Son., Color. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ey-Wamp9M8A>. Acesso em: 07 de mar. 2018. 
5
HUTCHISON, Peter; NYKS, Kelly; SCOTT Jared P.Réquiem para o Sonho Americano. Naked City Films, PF 

Pictures. Estados Unidos da América, 2015. 73 min. Son., Color. 

https://www.youtube.com/watch?v=IkMut5f4tw0
https://www.youtube.com/watch?v=ey-Wamp9M8A
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latina propriamente dita e chega, por fim, ao núcleo íntimo do histórico recente da democracia 

na sociedade brasileira. 

Réquiem para o Sonho Americano se apresenta sob a peculiaridade de o protagonismo 

de seu único entrevistado, o linguista, filósofo e ativista norte-americano Noam Chomsky, se 

aproximar ilusoriamente de um voo solo: a supressão de possíveis provocações do 

entrevistador – e, por conseguinte, da própria relação entre ambos – confere ao resultado 

final, um compêndio de entrevistas realizadas ao longo de quatro anos, o teor de um único 

testemunho sob a forma de monólogo, condensando as críticas e lutas travadas por Chomsky 

ao longo das décadas rememoradas.O grande eixo de Réquiem para o Sonho Americano são 

os Dez Princípios da Concentração de Riqueza e Poder formulados pelo entrevistado – e o 

quadro de risco democrático se faz evidente quando se observa que o primeiro de tais 

princípios consiste justamente em reduzir a democracia.
6
 Discorrendo sobre tal meta, 

Chomsky aponta que a própria gênese da Constituição norte-americana se deu sob a ciência 

de seus fundadores de que seria necessário prevenir a democracia, ou seja, impor-lhe limites 

para que a sociedade prosperasse. 

Para além da pungência histórica do depoimento e do construto intelectual de 

Chomsky, a pessoalidade flagrantemente declarada pela escolha de torná-lo, não só o único 

depoente do documentário como também a única voz audível do(s) diálogo(s) que deram 

forma às entrevistas, é amplificada ainda mais pelos recursos estéticos que, flertando com as 

liberdades artísticas do cinema ficcional, convergem para um coerente enaltecimento da 

memória, validando, assim, uma obra como esta enquanto fonte. Alternando-se com closes no 

rosto de Chomsky durante as entrevistas atuais, televisores exibem gravações dos períodos 

rememorados – inclusive do próprio entrevistado, décadas mais jovem e tecendo suas críticas 

enquanto se inauguravam os eventos que, quando gravadas as entrevistas para o 

documentário, já eram memória.  

Tais imagens acusam a evidente presença de Chomsky naqueles cenários, mas ganham 

em vigor quando emparelhadas com uma fresta de subjetividade, ligeiramente mais larga, 

exibida no início do filme: logo antes de começar a descrever a reação contrária aos 

movimentos democratizantes do final dos anos 1960, Chomsky admite que fora incapaz de 

                                                           
6
 Para fins de completude, os Dez Princípios da Concentração de Riqueza e Poder são: 1) reduzir a democracia; 

2) moldar a ideologia; 3) redesenhar a economia; 4) deslocar o fardo de sustentar a sociedade para os mais 

pobres; 5) atacar a solidariedade; 6) controlar os reguladores; 7) controlar as eleições; 8) manter o povo na linha; 

9) fabricar consensos e criar consumidores; e 10) marginalizar populações. Alguns são mencionados ao longo da 

análise do documentário, sublinhando os aspectos que tendem a um maior entrelace com o exame global das três 

obras. 



ANAIS DA 6ª  SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE –  
 24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

15 
 

prever a magnitude de tal reação – e vai além, dizendo que deveria tê-lo feito. Tamanha 

assunção de uma responsabilidade descumprida possui o condão de, projetada para o restante 

do documentário, alimentar todo o depoimento, informando cada destaque, cada ênfase e o 

próprio delineamento e definição dos seus Dez Princípios da Concentração de Riqueza e 

Poder. Busca-se, simbolicamente, uma presença retroativa através da memória, capaz de 

atacar, com a abrasividade tornada possível por uma análise retrospectiva e outrora ceifada 

pela ausência de antevisão, as iniciativas (e seus autores) responsáveis pela sabotagem 

democrática. 

Enquanto Réquiem para o Sonho Americano decide, visando potencializar a presença 

de seu entrevistado, omitir a intervenção física de um entrevistador, A Guerra contra a 

Democracia adota uma posição simetricamente oposta em forma e substância. Ao longo de 

toda a projeção, seu diretor e roteirista, o cineasta australiano John Pilger entrelaça os 

depoimentos colhidos, mas não se contenta com o distanciamento objetivo: sua verve já se faz 

presente desde o momento em que batiza seu filme também com uma adaptação, não do título 

de um filme anteriormente lançado, mas da expressão, recorrente no vocabulário norte-

americano, da guerra contra o terrorismo (“waronterrorism”). Além disso,é dele a súmula 

interpretativa de cada relato, de cada nova investida contra a democracia latino-americana sob 

a regência dos Estados Unidos da América – a conclusão de cada episódio narrado é a sua 

palavra, a sua própria subjetividade. Deste modo, tem-se o efeito de que cada entrevistado 

contribui para o endosso de um testemunho maior, de uma tese defendida diretamente pelo 

entrevistador/criador da obra. 

Tal não equivale, no entanto, a uma supressão da memória coletiva, que não só se faz 

presente como é, também, instrumentalizada: Pilger busca dar corpo concreto à sua tese no 

sentido de que a democracia na América Latina se encontra sob ataque, e para tanto colhe 

cada depoimento visando justificar seu apelo por uma emancipação social dos povos 

oprimidos, através de movimentos populares. O alvo de maior concretude desses povos vem a 

ser o Consenso de Washington, uma recomendação de abrangência internacional formulada 

em 1989 que, promovendo uma linha de raciocínio neoliberal – o mesmo que Noam 

Chomsky acusa de erodir a credibilidade das instituições –, elenca medidas voltadas ao 

resgate das economias em crise na América Latina.
7
 O inimigo, sustenta Pilger, se infiltra 

primeiramente declarando o intuito de ajudar, o que não é muito diferente dos paradoxos, 
                                                           
7
 Para uma visão mais aprofundada do Consenso de Washington, vide BATISTA, Paulo Nogueira. O Consenso 

de Washington – A visão neoliberal dos problemas latino-americanos. 1994. Disponível em 

http://www.consultapopular.org.br/sites/default/files/consenso%20de%20washington.pdf. Acesso em 15 de mar. 

2018. 
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apontados em Réquiem para o Sonho Americano, acerca de como se acusava que a 

democracia se encontrava em crise justamente por existir em excesso. 

Pilger ainda aponta que o Consenso de Washington acaba por existir como uma 

expressão do capitalismo e das ingerências perpetradas em seu nome. O ideário capitalista não 

foi, ao longo do século XX, utilizado apenas como um instrumento concomitantemente 

reparador e doutrinador, mas como aparelho acusador de moléstias, identificando-as 

meramente por exclusão. Assim é que o comunismo, uma vez alheio às suas linhas-guia, foi 

eleito para a dupla função de servir de semente para uma “paranoia orquestrada” e de 

justificativa para empreitadas de cunho militar que buscavam “salvar o mundo para a 

democracia”.
8
 

Ocorre que esta constatação, desenvolvida no filme, serve justamente de porta de 

entrada a visões antagônicas que, embora distantes de uma equivalência de peso no resultado 

final (e, sobretudo, pela ausência desta igualdade), reiteram o quanto nem mesmo o mais 

passional dos documentários pode se passar por uma verdade absoluta – o que não afasta a 

consistência que atinge como fonte, extraída justamente da conjugação de memóriase 

convicções que acaba por exibir. Dois momentos em particular merecem destaque, ambos 

situados na investigação do período ditatorial no Chile: o primeiro é extraído da entrevista de 

DuaneClarridge, chefe da divisão da CIA (Agência Central de Inteligência, dos EUA) na 

América Latina no começo dos anos 80. Clarridge abre sua fala sustentando que “a única 

razão para o Chile ainda existir é [o ex-presidente e general Augusto] Pinochet”; seu tom e 

expressão, já de animosidade evidente, se inflamam quando Pilger o provoca com a menção 

ao “custo humano” e aos “milhares de desaparecidos e assassinados” necessários a esta 

suposta salvação chilena: “Milhares? Você contou? Quais milhares?”. A referência ao 

memorial com seus nomes, em Santiago, não o demove de insistir que “não foram milhares”. 

Posteriormente, Clarridge admite a necessidade de se depor Salvador Allende – um 

governante democraticamente eleito, como sublinhado por Pilger – em nome do “interesse 

nacional”, e que sim, Pinochet cometeu crimes, mas “às vezes, infelizmente, as coisas têm de 

ser mudadas de um modo feio”. Trata-se da captura de reflexões e entendimentos de um 

agente imediato de tais circunstâncias – e, ao mesmo tempo em que a verdade se distancia, a 

compreensão se expande. 

                                                           
8
 MARTIN, Chris; PILGER, John; CROTTY, Sean. A Guerra Contra a Democracia. YoungheartEntertainment, 

Granada Productions. Reino Unido, Austrália, 2007. Son., Color., 35mm. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=IkMut5f4tw0>. Acesso em: 27 de fev. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=IkMut5f4tw0
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O segundo desses momentos se dá quando, logo após acusar o prazer da elite latino-

americana por ter sido “novamente resgatada pelo fascismo”, Pilger apresenta um 

depoimento, retirado de material de arquivo, onde uma senhora, trajando roupas sofisticadas 

em uma sala decorada com velas, afirma que “o país precisa ser arrumado”, que “todos 

deveriam fazer seu trabalho” e que apenas o então presidente militar – presente na mesma sala 

através de uma fotografia, aparentemente autografada – fora “capaz de contê-los”, sem jamais 

especificar a quem se refere. Seu depoimento se encerra com a seguinte afirmação: “Eu não 

acredito que exista tortura nesse país. Você tem que entender uma coisa: por que torturar 

alguém se você pode matá-lo?”.
9
 Uma convicção pessoal, possivelmente representante de um 

estrato daquela sociedade, passa, então, a compor o mosaico da memória coletiva, registrando, 

em vídeo-história, a complexidade de mais um episódio onde a democracia esteve, a depender 

do grau de sujeição do observador às medidas tomadas, prestes a ser resgatada ou sacrificada. 

Conforma-se um cenário de previsões impossíveis: John Pilger não poderia imaginar 

os caminhos por que seguiria uma nação, mesmo sob a regência de um líder que reagira e 

derrotara uma investida antidemocrática. Por outro lado, o documentário já aponta, quando 

descreve a tentativa de golpe, a manipulação midiática por seus opositores, fazendo com que 

manifestantes pacíficos pró-Chávez, encurralados em seu protesto, parecessem agressores; o 

próprio fomento à paranoia norte-americana poderia se irradiar amplamente; a ausência de 

limites à reeleição presidencial, consolidada em 2009 e acusada por seus detratores de ser uma 

manobra de contornos ditatoriais, decorreu de um mecanismo democrático, qual seja, um 

plebiscito; e a oposição atual à memória de Chávez, embora sólida,
10

 encontra rival à altura 

naqueles que o guardam com afeto.
11

 Contrastando, então, as informações documentadas e o 

registro, rememorado, dos influxos dos anos seguintes, pergunta-se: em quê acreditar – ou, 

nas palavras de Pilger, “quem é o verdadeiro inimigo hoje”?
12

 

O efeito curioso que se desenha diz respeito, portanto, a quão libertadora vem a ser, 

para o espectador, a inevitável sujeição do documentário, enquanto fonte de rememoração e 

subjetividades, à continuidade das narrativas que apresenta. As teses e conclamações mais 

                                                           
9
 MARTIN, Chris; PILGER, John; CROTTY, Sean.Op. Cit., 2007. 

10
 AFP. Vídeo da destruição de estátua de Hugo Chávez viraliza na Venezuela. EL PAÍS, 2017. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/06/internacional/1494071642_467241.html>. Acesso em 15 de mar. 

2018. 
11

 RODRIGUES, Fania. População venezuelana sai às ruas para defender legado de Hugo Chávez. BRASIL DE 

FATO, 2018. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2018/02/05/populacao-venezuelana-sai-as-ruas-

para-defender-legado-de-hugo-chavez/>. Acesso em: 15 de mar. 2018. 
12

 MARTIN, Chris; PILGER, John; CROTTY, Sean. A Guerra Contra a Democracia. 

YoungheartEntertainment, Granada Productions. Reino Unido, Austrália, 2007. Son., Color., 35mm. Disponível 
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ferrenhas – seja pela união dos povos, pelo interesse nacional, pela inexistência da tortura – 

são um verniz que, não obstante lustroso, inevitavelmente será exposto ao depois. E, entre a 

fonte e o depois, o espectador encontra liberdade onde é impossível haver (uma) verdade. 

Sob esta luz, o próprio contraste entre Memórias da Ditadura e os filmes anteriores já 

desperta curiosidade: tem-se uma obra que sequer se aproxima da abordagem formal de 

Réquiem para o Sonho Americano, que relega o intermediário entre seu entrevistado e 

espectadores à posição de um fantasma inaudível. A jornalista brasileira Ana Graziela Aguiar 

é vista e ouvida regularmente, narrando os eventos inerentes ao golpe militar brasileiro de 

1964 e contextualizando os relatos por vir, ainda que não fique claro, haja vista a ausência das 

perguntas no corte final do documentário, quem foi o responsável pela condução direta das 

entrevistas. Mas tampouco se faz presente a figura do narrador enquanto apresentador 

passional de uma tese, como em A Guerra contra a Democracia, já que Aguiar narra e 

apresenta a partir de um afastamento objetivo que John Pilger ostensivamente afasta naquele 

filme. 

A razão para este equilíbrio, sob a forma de uma presença declarada, porém 

intencionalmente não-invasiva, se encontra na própria destinação de Memórias da Ditadura, 

que integra uma sequência de matérias da TV Brasil, intitulada Caminhos da Reportagem, 

exibida na televisão aberta. É dizer: sua natureza é jornalística, buscando informar sem 

aprofundar juízos expressos de valor, muito embora estes existam – vide o título “1964 – Um 

Golpe na Democracia”, veiculado ao término e início de cada bloco do documentário. Por 

esta razão, ainda que seja possível observar uma tônica melancólica, amplificada pela trilha 

sonora incidental, pairando por sobre quase a totalidade do filme – e mesmo esta observação 

já vem carregada de subjetividade, sendo, portanto, contestável –, tal se faz sem que Aguiar 

proceda a um efetivo veredito acerca dos efeitos do regime ditatorial sobre a sociedade 

brasileira. Não é dizer que as sutilezas se curvam perante as literalidades e expressões 

verbalizadas de uma opinião ou sentimento, mas o espaço para a formulação, pelo espectador, 

de seu próprio juízo é de outra magnitude. 

Este relativo arejamento, novamente iluminado pelo contraste, firma lugar nos espaços 

entre os testemunhos que se alternam. Um exemplo se extrai dos quinze minutos finais da 

projeção, quando Carlos Fayal, ex-militante da Ação Libertadora Nacional (ALN), afirma que 

a supressão sistemática de direitos, inaugurada pelo Ato Institucional nº 5, conduzira a uma 

escolha, que entendia inevitável, pela luta armada; cerca de dois minutos mais tarde, o 

Almirante Veiga Cabral, da Marinha brasileira, acusa movimentos como a ALN de serem 
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irresponsáveis, tendo adotado investidas públicas, como assaltos a bancos, seqüestros e 

explosões de bomba, expondo civis a risco de vida. Logo em seguida, exibe-se o registro em 

vídeo do depoimento de Darci Miyaki, também ex-militante da ALN, à Comissão da Verdade. 

Miyaki refuta as acusações de terrorismo feitas ao seu grupo, afirmando que eram, em 

verdade, “jovens idealistas com o dever de lutar contra uma ditadura”.
13

 

Segue-se o relato de Marival Chaves, ex-agente do Destacamento de Operações de 

Informações/Centro de Operações de Defesa Interna (DOI/CODI), que aponta a vasta gama 

de atividades inerentes a este braço de combate à resistência armada: “pessoas talhadas para 

torturar, pessoas com habilidade para interrogar, pessoas com vocação para matar”. Novos 

depoimentos são pinçados, entrevistados anteriores aprofundam suas rememorações e o ciclo 

começa a se fechar com o retorno de Carlos Fayal, que resume a desumanidade dirigida aos 

torturados quando recorda o momento em que fora, “de propósito”, exposto à sua própria 

imagem no espelho, observando a “pasta humana” que se tornara. Pouco após, retorna-se ao 

Almirante Veiga Cabral, que afirma que “você não pode entrar em uma guerra pisando em 

ovos” mesmo que possam “ocorrer, ocasionalmente, exageros” – não obstante fossem esses 

justificados pelo “estado de insegurança em que vivia o Brasil”.
14

 O documentário segue, 

então, para outro tipo de relato, alheio à dinâmica entre governo militar e revolta armada, mas 

deixa em suspenso um argumento que, não obstante proferido pelo representante de um dos 

lados, poderia servir a ambos: o de que os riscos do excesso eram justificáveis perante o porte 

do mal que se pretendia combater. Não há, como se viu anteriormente, a vinda, logo em 

sequência, de um narrador pronto a conferir um veredito às medidas tomadas por este ou 

outro lado dessa guerra – uma ausência discreta, porém significativa. 

Mas a mesma lacuna deixada pela narradora em Memórias da Ditadura equivale à 

reserva de um espaço ainda maior para a intensidade da exposição de memórias já 

pessoalíssimas – algumas, até então abafadas por serem íntimas demais para serem associadas 

a lideranças e coletividades; outras, justamente porque gravitaram em torno de lideranças 

intencionalmente silenciadas. Por vezes, o que se tem é o resgate de biografias discretas, 

porém profundas, do escuro. Darci Miyaki relata, de dentro da precitada experiência junto à 

ALN, o horror, profundamente pessoal, de sua exposição à tortura através da inserção de fios 

                                                           
13

 AGUIAR, Ana Graziela (Reportagem). MEMÓRIAS DA DITADURA. TV Brasil. Brasília, 2014. Son., 
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na vagina para eletrochoques: “O ato sexual se tornou uma coisa, assim, muito difícil pra 

mim. Então, o que eu posso dizer? Eu me tornei uma mulher estéril...e sem companheiro”.
15

 

Próximo em sua angústia, mas peculiar por vir de dentro dos quartéis, é o depoimento 

do Cabo da Aeronáutica José Bezerra, que, enquanto trabalhava na base aérea do Galeão (RJ), 

criticou o excesso realizado por colegas contra um militante – Stuart Edgart Angel, que, 

ouviria depois, acabaria morto, mas ainda era apontado como desaparecido político quando da 

finalização do documentário – e, como resultado, fora alvo de tortura e classificado como 

“demagogo” e “conspirador”. Após ser torturado, foi internado no Hospital da Aeronáutica, 

vindo, em seguida, a acordar em um sanatório em Petrópolis sem saber como fora 

transportado para lá – um exemplo das internações compulsórias, realizadas à época com o 

intuito de silenciar, com um diagnóstico de doença mental, os militares que viessem a 

protestar contra seus superiores. “As cicatrizes...elas nunca abandonam a gente. Elas 

acompanham a gente. A gente vê todo dia. Quando você toma banho, quando você vai trocar 

de roupa, você vê”, diz, contendo as lágrimas.
16

 

Relatos como o de Bezerra, Miyaki e vários outros emprestam os tecidos pessoais, do 

cotidiano perpétuo e perpetuamente rememorado, à tapeçaria histórica que, conformada aos 

limites de um documentário, ganha os tons específicos de cada episódio individual e 

inimitável que comporta. Outros desses episódios se atrelam de forma ligeiramente mais 

próxima ao teor universal de uma luta, de uma história, da memória desses tempos; voltam-se 

para os líderes que, à frente de suas comunidades mais próximas, se insurgiram – munidos do 

senso de dever de que fala Miyaki à Comissão da Verdade – contra uma ausência de 

democracia que precedia o próprio regime militar e, por isso, foram sentenciados a um 

silêncio tão profundo que uma obra como Memórias da Ditadura, ainda mais do que elevar-se 

como fonte, lhes serve de salvaguarda contra o ostracismo. 

Em poucos versos, Memórias da Ditadura compreende a capacidade de 

transcendência e transfiguração de um ato de memória traumático, a um só tempo dor 

contínua ao redor dos afetos particulares e lembrança da necessidade urgente de união 

popular. A recusa a tornar a morte de Margarida Maria Alves uma história finda, para além da 

relevância de ser novamente contada, ganha também evidência na placa, colocada à frente de 

sua casa, informando ter sido aquele o local de seu assassinato, a data em letras grandes 

demais para serem esquecidas.  
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Mais do que oposto inane da memória, o esquecimento, quando aplicado a uma 

sociedade e sua relação com a democracia, é um agente preventivo da construção de 

identidade – como assevera Virgílio Arraes, historiador da Universidade de Brasília, nos 

créditos finais do filme: “Se não queremos conhecer o que fomos, como nós vamos saber o 

que queremos ser?”.
17

 Logo, em toda transmissão de memória, vertida que seja em história 

narrada, canção ou quaisquer outros meios, combate-se um não-ser por meio da agregação de 

todos os seres em torno daquilo que se rememora, na busca pela expansão de um perímetro 

democrático.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto objeto cultural, o cinema lida com atribuições de sentido voltadas às 

questões sociais de que emerge, retratando determinada concepção de mundo. As pessoas 

agem e reagem de acordo com suas percepções, impregnando o seu entorno com o resultado 

de suas próprias leituras. A noção de uma identidade cultural teve que ser discursivamente 

construída no “outro”, ou através dele, por um sistema de similaridades e diferenças. Esse 

“outro” deixou de ser um termo fixo ao sistema de identificação, tornando-se uma 

“exterioridade constitutiva”. A própria cultura visual permite ultrapassar a particularidade de 

cada um dos meios de expressão. A abordagem, pela arte cinematográfica, de um tema tão 

relevante como o status da democracia na América Latina permite refletir acerca do poder de 

comunicação universal inerente à imagem, que é capaz, diferentemente da escrita, de alcançar 

e abarcar todos os grupos sociais.
18

 

Neste teor, o painel que se extrai da conjugação dos três documentários aqui 

analisados – Réquiem para o Sonho Americano,A Guerra contra a Democracia e Memórias 

da Ditadura– não apresenta nada sequer próximo de um consenso quanto ao que é 

democracia. Antes, observa-se, a partir dele, que o núcleo íntimo da ameaça em andamento, 

na América Latina e além, reside justamente na disputa pela posição de dizer o que é e o que 

não é democracia, em qual medida ela é bem-vinda e a partir de que quantidade se poderia 

enxergá-la como nociva – uma possibilidade que traz embutida, em si, a cruel concepção de 

que, para haver democracia, determinado contingente deverá ser deixado de fora do raio de 

alcance de suas benesses. É a partir deste ponto que essas três obras, de tônicas e procederes 

tão distintos, encontram uma inquietude indivisa, seja vestindo um único rosto, vários rostos 
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sob um único líder ou vários rostos sob líderes vários no tempo e no espaço: a inquietude de 

saber que a solidez da movimentação popular é o único elemento capaz de fazer com que a 

democracia desça da nuvem das abstrações como um corpo consistente, abrangente e sem 

rachaduras. E foi preciso narrar e documentar essas memórias-histórias para constituir, mais 

do que simples fontes de pesquisa, evidências desta necessidade. 
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INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2015, uma pesquisa do projeto The Americas and the World: Public 

Opinion and Foreign Policy do Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) do 

México virou notícia na imprensa devido ao previsível resultado dela: o brasileiro não se 

sente latino-americano, nem acredita que o foco da política externa do país devia ser com seus 

vizinhos. Além disso, rejeita possíveis integrações regionais como a livre circulação de 

moradores das nações vizinhas nas fronteiras. 

É visível que o sentimento latino-americano e de cooperação entre os países vizinhos 

hispânicos é maior do que em nossa região. O argumento mais mencionado entre estudiosos 

na reportagem publicada pela BBC para essa diferença identitária seria as diferenças 

linguísticas e de colonização, o que parece ser uma explicação simplória para uma realidade 

social da América Latina.
4
 

Neste artigo, nosso objetivo é complexificar as justificativas de falta de integração 

entre o Brasil e seus países vizinhos. O ponto norteador dos argumentos é a educação, ao 

compreendermos a escola como formadora de um discurso nacional, desde o início de sua 

estruturação no século XIX. 

Dividiremos o artigo em três momentos: primeiramente, faremos uma 

contextualização histórica sobre a educação brasileira, em segundo lugar uma análise de 

conteúdos sobre América Latina nos livros didáticos e no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) para que, conclusivamente, dissertemos sobre o possível papel da educação como 

formadora de identidade latina nos brasileiros. 

Decidimos delimitar nossa análise ao estudo sobre América Latina no século XX e 

XXI. Primeiramente, devido nossa familiaridade com o objeto de estudo. Além disso, são 

                                                
1
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visíveis as semelhanças políticas entre estes países no século XX, especialmente os do Cone-

Sul, que viveram ditaduras militares e que atuaram em operações conjuntas, como a Condor. 

Acreditamos que esses temas se aproximariam de forma maior à realidade  do alunato. 

O impacto da Revolução Cubana na América Latina é outra justificativa, por 

compreendermos ela como influenciadora do pensamento revolucionário em toda a região, e 

um dos fatores que impulsionou a construção dos regimes ditatoriais no cone-sul.
5
 Além 

disso, a ascensão de governos de esquerda no século XXI e o MERCOSUL, com as tentativas 

de integração entre os países latino-americanos, são características que também promovem 

similaridades entre os países. 

 

 ENSINO DE AMÉRICA LATINA NA  

EDUCAÇÃO BRASILEIRA: APONTAMENTOS 

 Tendo em vista a forte relação que grande parte dos professores tem com os Livros de 

didáticos,
6
 apontaremos algumas das principais questões históricas e educacionais para refletir 

a América Latina na educação brasileira. Reiteramos que o nosso objetivo é questionar o 

eurocentrismo e abrir brechas para solver, de alguma forma, o poder dos que comandam a 

educação no Brasil por meio do questionamento da ausência de estudos e ensino de América 

Latina nas escolas do País. 

 

O LIVRO DIDÁTICO COMO FORMADOR DE IDENTIDADE NACIONAL 

A construção de um modelo educacional no Brasil nos remete o século XIX, e o papel 

da história é importante para a compreensão da educação com o objetivo de construir um 

projeto de identidade nacional entre a população. O Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro 

foi o grande responsável para a formação do discurso oficial, destacando-se o livro História 

Geral do Brasil de Francisco Adolpho de Varnhagen (1854), que viria a ser promulgado nas 

escolas, através do livro didático.
7
 

O instrumento pedagógico supracitado, que era utilizado como um recurso estatal para 

direcionar o conteúdo que seria transmitido para as massas, era inicialmente utilizado para 

atender as demandas do professor. Décadas depois também começou a ser distribuído entre os 

alunos, fato que ocorre até os dias de hoje. 

                                                
5
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Atualmente, o livro didático ainda é utilizado pelos docentes como uma autoridade, e 

ponto norteador das discussões em sala de aula e, no caso dos alunos, também.
8
 Podemos 

observar isso porque, muitas vezes, novas abordagens de fatos históricos trabalhados pelo 

professor em sala de aula que não estão no livro didático podem causar estranhamentos entre 

o corpo discente, aos alunos e seus pais, quando vão estudar em casa. 

 

O CURRÍCULO 

É de muita importância para a compreensão das abordagens da América Latina no 

livro didático entender o currículo, desde sua história até como o mesmo é construído. Ele é 

feito pelo governo, com pouca participação de grande parte da população,
9
 e influenciará 

livros usados nas escolas,
10

 direcionará as aulas dos professores e, a partir dele, será 

construído umas das mais importantes avaliações para ingresso na faculdade, o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Dessa forma, sua análise é de suma importância para 

compreender as relações de poder que moldam os livros didáticos a partir do currículo. 

Os currículos vão sendo reconstruídos a partir do que é pautado por grupos 

dominantes.
11

 Isso prejudica a formação de uma educação emancipatória, pois esse currículo é 

produzido com inúmeras barreiras históricas.
12

 Ainda assim, é necessário entender que muitas 

de suas mudanças foram atribuídas a partir de negociações e discussões, além de lutas 

sociais,
13

 e que é importante a reivindicação para seguir na direção de uma base guia que 

pense todas as classes. 

Podemos destacar a reivindicação popular pela inclusão de ensino da história e 

cultura afro-brasileira e indígena na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nas leis 

10.639 (2003) e 11.645 (2008) que, embora não modifique o caráter eurocêntrico da formação 

de currículo, é um avanço importante ao institucionalizar a necessidade de estudo das duas 

maiores minorias étnicas que compõem o Brasil. 

                                                
8
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Quando o governo percebeu o currículo como forma de controle estatal a partir do 

conteúdo a ser ensinado, o usou a fins próprios, pois o seu poder em formá-lo e na produção 

de livros didáticos o fez possível.
14

 As relações de poder, assim, pautam como a História é 

ensinada nas escolas. Os professores podem tentar driblar o currículo e até o livro didático, 

entretanto, durante a trajetória escolar, os alunos precisam ser submetidos a processos 

avaliativos de nível nacional e estadual, principalmente com o ENEM, meio de ingresso 

destes estudantes para o ensino superior. 

Essa afirmação é constatada na nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

prestes a ser implantada de forma gradativa em todas as redes públicas e privada de ensino, 

até o ano de 2020. Nela, existem conteúdos a serem ensinados pelo docente e habilidades a 

serem desenvolvidas pelo discente. Um dos motivos de justificativa para a implementação de 

tais medidas, como a BNCC e o Enem, é a defesa de padronização e igualdade de ensino em 

todo o país.
15

  

Ao analisar a BNCC para o nono ano do Ensino Fundamental destacamos no recorte 

de história da América Latina nos séculos XX e XXI: A Guerra Fria: confronto de dois 

modelos políticos (...) A Revolução Cubana e as tensões entre os Estados Unidos da América 

e Cuba; As experiências ditatoriais na América Latina - com destaque: EFP09HI30 

Comparar as características dos regimes ditatoriais latino-americanos, com especial atenção 

para a censura política, a opressão e o uso da força, bem como para as reformas econômicas 

e sociais e seus impactos.; Fim da Guerra Fria e o processo de globalização. Políticas 

econômicas na América Latina.
16

 Então, no currículo feito pelo governo consta a América 

Latina, ainda que com pequenas falhas da falta de estudo dos populismos latino-americanos, 

do governo de Salvador Allende e da Revolução Nicaraguense - além de outros episódios que 

são ainda mais negligenciados. 

 Dessa forma, deveria ser dever do livro didático e do professor colocar para o aluno 

essa parte da história. Entretanto, como será visto na análise dos livros didáticos, essas 

matérias são na maioria das vezes colocadas todas em um mesmo módulo, em poucas 

páginas, com exceção da Revolução Cubana, deixada no módulo de guerra fria, em geral. Isto 

se configura como um problema, pois a matéria é dada superficialmente. O livro didático do 

                                                
14

 RALEJO, Adriana Soares. Autoria de livros didáticos: desafios e possibilidades do conhecimento histórico 
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Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. Página 56. 
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nono ano, pior que o terceiro, tem bem menos América Latina - comparativamente, já que os 

dois geralmente têm carência dessa matéria. 

Ademais, a construção igualitária de currículo a âmbito nacional é muito mais 

complexa do que parece. É importante constatar que alguns municípios brasileiros estão mais 

perto de capitais do Cone Sul do que as próprias sedes administrativas de seus estados, e até 

mesmo grandes cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro e a capital, Brasília. Sendo 

assim, a construção de um currículo que atende todo o território nacional traria maior enfoque 

aos acontecimentos ocorridos das grandes metrópoles do país, o que prejudica o estudo das 

especificidades locais, das micro relações, afastando o conteúdo ensinado em sala de aula à 

realidade do aluno. 

Um problema prático de currículo é que, quando aumentamos o tempo reservado ao 

ensino de América Latina, precisamos diminuir o espaço destinado para outros conteúdos. 

Dessa forma, é necessário reorganizar os conteúdos com o objetivo de ter um ensino mais 

nacional, e isso também implicaria inserir de forma mais ampla nosso objeto de estudo.  

 

O CURRÍCULO E O ENSINO DE AMÉRICA LATINA 

O currículo não é algo estático. Desde o século XIX e no estabelecimento do ensino 

público, ele foi objeto de mudanças teóricas sobre as visões do Brasil e, consequentemente, 

abordagens sobre a América Latina. Além disso, é importante reiterar que as formas de 

ensinar História são alvo de disputas entre intelectuais durante as disputas pelo currículo. 

Bittencourt analisa o currículo do Pedro II sobre América Latina desde a criação da 

escola no século XIX,
17

 com o intuito de estabelecer modificações e continuidades sobre o 

estudo de nossos países vizinhos naquela instituição de ensino, até os dias atuais. 

Historicamente, o estudo de América Latina nas escolas é negligenciado, assim como a 

cultura afro-brasileira e indígena, conforme observa o estudo de Bittencourt sobre o currículo 

do Pedro II. O estabelecimento da História que seria ensinada nas escolas, no século XIX, era 

extremamente eurocêntrica, situando o Brasil como uma ramificação de uma Europa branca e 

cristã. 
18

 

A partir do século XX, iniciam-se tentativas de formação de uma nova identidade 

brasileira por parte da intelectualidade, destacando-se o grupo político ligado a Manuel 
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Editora. 2005.  
18

 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez 

Editora. 2005. Página 5. 



 
 
 

ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE –  
           24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

28 
 

Bonfim,
19

 baseando-se na inclusão do Brasil numa democracia aos moldes norte-americanos, 

a partir do sistema republicano federalista e da abolição da escravidão que devia-se 

reconhecer como um país mestiço. Apesar dessas tentativas, as ideias desse grupo político 

supracitado nunca se tornaram dominantes, conforme podemos observar nas reformas 

educacionais do Estado Novo. Embora houvesse, por parte do governo, intenção de formar 

uma ideologia nacionalista e de personalismo ao redor da figura de Vargas, e o currículo fosse 

utilizado para isso,
20

 mantinha-se o Brasil e a América Latina como “apêndices da Europa”. A 

separação entre História do Brasil e História Geral impedia o entendimento de uma história 

brasileira integrada com a dos povos americanos. 

A instauração da Ditadura Militar em 1964 impôs uma grande censura e o 

estabelecimento de um currículo preocupado com a “Ordem Moral e Cívica” do país, e isso se 

refletiu na escola. Isso fez com que a presença de conteúdos sobre América Latina durante 

este período diminuísse substancialmente.
21

 No final dos anos 70 e 80 a América Latina volta 

a aparecer nos Livros Didáticos, mas em outra forma. Neste momento, cabia a relação do 

Brasil junto à América Latina numa perspectiva capitalista e a sua imersão no grupo dos 

países subdesenvolvidos.
22

  

Dessa forma, a nova relação era de caráter econômico e dicotômico, pois a 

aproximação era devido à divisão do mundo entre os países “desenvolvidos” e os 

“subdesenvolvidos” que colocava o Brasil junto aos países da América Latina. Sob essa ótica 

e do ponto de vista do Imperialismo norte-americano, se desenhava uma América Latina 

atrasada e “mergulhada” na teoria da dependência. A formação do Mercosul reforça a 

necessidade de estimular a inclusão de estudos sobre os países envolvidos na organização em 

seus currículos, devido a constatações de que há pouca informação sobre os problemas 

sociais, políticos e culturais entre as diversas nações envolvidas no bloco. Sendo assim, as 

disciplinas da História e Geografia são ideais para a formação da integração regional. 

Segundo Bittencourt, o reforço sobre a necessidade de formação de uma identidade 

entre os latino-americanos é evidente. Porém, é importante observar se realmente tal 

fenômeno está ocorrendo na prática, através do conteúdo ensinado em sala de aula e, também, 

nos livros didáticos aprovados pelo PNLD - Programa Nacional do Livro e do Material 
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20
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21
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Didático, controlado pelo governo federal. Nos parágrafos seguintes, analisaremos livros 

didáticos utilizados por escolas públicas com o intuito de constatar como, na prática, a 

História da América Latina contemporânea é tratada. 

 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 

Para essa análise escolhemos apenas livros aprovados pela PNLD, utilizados em 

escolas públicas do Rio de Janeiro. Na ordem: Colégio Municipal Panamá, localizada no 

bairro de Grajaú; Colégio Pedro II (CPII), na unidade Centro e Colégio Universitário Geral 

Reis (Coluni), escola de aplicação da Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói 

e um colégio estadual de Seropédica.  

No Colégio Municipal Panamá, o 9º ano do Ensino Fundamental utiliza o livro 

“Vontade de Saber”, da editora FTD, escrito por Marco Pellegrini, Adriana Dias e Keila 

Grinberg. Negligenciando América Latina, tem apenas duas páginas sobre Revolução Cubana 

e outras duas sobre as ditaduras militares no Cone-Sul e a Operação Condor. Ao não 

desenvolver conhecimentos sobre nossos países vizinhos no século XX e XXI, não promove o 

pensamento de uma identidade latino-americana e tem um ensino demasiadamente 

eurocêntrico. 

No Colégio Pedro II, o livro utilizado é “Projeto Araribá História”, da Editora 

Scipione, no 9º ano do Ensino Fundamental. Existe apenas uma página sobre América Latina, 

explicando a Revolução Cubana em três parágrafos e a crise dos mísseis em quatro. Os 

autores não se preocupam em explicar o impacto desses acontecimentos no Brasil, e sua 

relação com movimentos revolucionários de esquerda e a Ditadura militar. 

No COLUNI, o 9º ano do Ensino Fundamental utiliza o livro “Mosaico” da Editora 

Scipione, de José Bruno Vicentino e Claúdio Vicentino. No capítulo 12, intitulado “América 

Latina, em busca da soberania” é dissertado em duas páginas o processo pós-independência, 

e depois a industrialização desses países e a Guerra Fria no continente em uma. 

Em seguida, o livro menciona as intervenções norte-americana na América Central, 

em uma página, seguida por duas sobre a Revolução Cubana. Aponta estudos de caso além do 

Caribe, ao tratar sobre Populismo argentino e Ditadura militar - em duas páginas; Allende e 

Ditadura militar chilena - em uma página e meia; Revolução Mexicana - em duas páginas e a 

situação política peruana no século XX - em meia página. 

De todos os livros analisados, este aborda muitos casos da América Latina 

contemporânea, embora que com muita superficialidade. Podemos observar que o discurso do 
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livro identifica-se com o que foi observado por Bittencourt na formação de uma identidade 

latino-americana no currículo após a redemocratização. 

No COLUNI e no Colégio Pedro II, o 3º ano do Ensino Médio trabalha o livro 

“História, volume Três”, da Editora Saraiva, de autoria do Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro 

Faria, Jorge Ferreira e Georgina dos Santos. Este livro didático expõe melhor os conteúdos 

relacionados com América Latina se comparados com aqueles utilizados no Ensino 

Fundamental. No capítulo 10, há a “A Argentina peronista; A Revolução Cubana”, em mais 

páginas. No capítulo 12, “O Terceiro Mundo: América Latina” há: “América Latina: 

nacionalismo e desenvolvimentismo; No Chile, o governo de Allende; O militarismo 

reformista no Peru; A Nicarágua sandinista; A Argentina dividida”. Embora este livro cumpra 

o papel de dar mais ênfase a América Latina, é pouco didático e enormemente conteudista, 

não estudando a percepção de uma identidade latino-americana pelos alunos. Além disso, 

poucas atividades são propostas para desenvolver novos conhecimentos sobre a América 

Latina. 

O livro “Caminhos do Homem”, de Adhemar Marques e Flávio Berutti, publicado 

pela editora Base Editorial, utilizado pela escola estadual é o que negligencia mais a América 

Latina entre os livros estudados do 3º ano do Ensino Médio: apresenta apenas uma página 

sobre a região, falando sobre a Revolução Cubana. Este é usado no colégio estadual situado 

em Seropédica. 

 

AMÉRICA LATINA NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

Analisando as questões de Ciências Humanas e Filosofia entre os anos de 2009 e 

2017, conclui-se que não há preocupação em abordar a América Latina no exame. Embora a 

preocupação maior da prova seja testar conhecimentos dos estudantes sobre a história 

brasileira - e isso é positivo para uma educação nacional -, ao compararmos a quantidade de 

questões sobre Europa e os países latino-americanos em todas as temporalidades, o velho 

continente apresenta quatro vezes mais questões. 

Sobre América Latina contemporânea, a quantidade de questões é pífia: em 2009 há 

uma citação sobre a Revolução Cubana em uma das respostas, e outra sobre a formação de 

nações no continente americano; em 2010 há uma questão sobre a Ditadura Chilena. No ano 

de 2016 uma questão indaga o concorrente sobre a Operação Condor e, em 2017, uma questão 

sobre a Aliança do Pacífico. 
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Compreendemos que a ausência de questões sobre a América Latina no Enem 

influencia o negligenciamento sobre o tema nos livros didáticos, especialmente no Ensino 

Médio. Considerando o exame como meio norteador para a formação dos estudantes nesta 

etapa da educação básica, com o objetivo do ingresso no ensino superior, o conteúdo dos 

livros se inclinarão em dar maior importância para outros temas, como a história do Brasil e 

da Europa, afetando diretamente as aulas dos professores, que cada vez mais estão 

condicionados em aprovar seus alunos no Ensino Superior. Além disso, muitas instituições 

particulares passaram a estabelecer apostilas criadas por determinados sistemas de ensino com 

o objetivo de preparar os alunos para o exame no 3º ano do Ensino Médio, e em curso 

preparatório também. Dessa forma, eles colocarão na apostila questões que são vistas e 

cobradas no ENEM. Por isso a urgência de mais questões sobre a América Latina no exame. 

 

 A IDENTIDADE LATINO-AMERICANA E SUA  

RELAÇÃO COM O LIVRO DIDÁTICO 

Como podemos observar nos tópicos anteriores, a lógica de estruturação da identidade 

nacional brasileira desde o século XIX, observado na formação dos currículos de História, 

apresenta uma visão eurocêntrica. Há aspectos do eurocentrismo em perspectiva Nacional, em 

trabalho de historiadoras, como Elizabete Sampaio Prado Xavier, Maria Luisa Santos Ribeiro, 

Olinda Maria Noronha, que afirmam que o ensino em colégios como Pedro II, “refletia a ânsia 

de “estar” em dia com a cultura europeia”.
23

 A citação acima nos mostra, que o conceito de 

“Colonialidade” de Aníbal Quijano, que tem sua raiz no colonialismo, está certo ao propor a 

perspectiva teórica de que na América Latina a chave da questão não é a classe, como propõe 

o Marxismo Clássico, mas sim, a Raça. Diante disso, podemos afirmar que a “colonialidade 

de poder” se manifesta das mais diversas formas. Uma delas é, por exemplo, a tentativa de 

afastamento de uma cultural Nacional, buscando no “outro” uma noção de Modernidade 

forjada pelos próprios Europeus, como explica E. Dussel ao expor a teoria do “El giro 

Descolonizador”. 

A questão central, apresentado pelo sociólogo Aníbal Quijano,
24

 em notas sobre a 

questão da identidade e nação no Peru, é que entender a identidade do colonizado é 

compreender a diferença entre o europeu e o não-europeu. O autor explica que a desigualdade 

está em favor dos europeus, pois a colonialidade implica, desde sua origem, que existe uma 

                                                
23

 KALIL-ALVES, T. ; OLIVEIRA, W. de. O ensino de história da América Latina no Brasil: sobre currículos e 

programas. magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 3 (6), 2011. Página 286. 
24

 QUIJANO, Anibal. Notas sobre a questão da identidade e nação no Peru. Estud. Av. São Paulo, v. 6,n. 16,p. 

73-80, Dec. 1992. 
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diferença entre o europeu e o não-europeu. Logo, a raça é um fator determinante, por isso a 

“desigualdade no poder”, seja ele em questão física ou em forma de orientação cultural. As 

culturas colonizadas acarretam no leviano erro de que a Europa é a referência da experiência 

de todas as espécies de sociedade. Como consequência, o dominado acaba por olhar-se com 

os olhos do dominador. Para além disso, segundo Quijano, a elite contém um projeto de 

poder, em ótica global, tendo como centro primeiro a Europa e após a segunda guerra, 

mundial os Estados Unidos. Como afirma  Manuel Castells, “as elites são cosmopolitas, o 

povo é local ”.
25

 

Os intelectuais em movimento desde a década de 70 apresentam a teoria da 

independência que leva a reflexão não apenas sobre o que se criou enquanto América Latina, 

mas, acima de tudo, a posição de quem fala e de onde fala. Para estes estudiosos, o ano de 

1945 é central, pois é nesta data em que a Europa inicia o processo de Modernidade e de 

centralização das ações e das referências globais. E. Dussel, ao explicar o “el giro 

descolonizador” afirma que existem novos estudos que vão afirmar que as máquinas da 

primeira revolução industrial não foram produzidas na Inglaterra, mas sim, na China. 

Portanto, para estes autores, a produção de uma nova epistemologia é essencial para explicar a 

América Latina, a partir da desconstrução do maior referencial latino-americano, que é a 

Europa. Dussel e Quijano não negam a modernidade, mas apontam que a “imposição de 

cima” não deve mais ser aceita. A partir dessa negação, haverá um desenvolvimento que 

Dussel chama de “pluriverso futuro”. Caracterizar de forma sincrônica o processo de 

colonização em todo o continente, tendo como resultado os processos de independências, 

seria uma alternativa. Entretanto, essas são teorias de pouca inserção no planejamento de 

currículo escolar. 

A modificação na abordagem didática nas décadas de 70 e 80 constatadas por 

Bittencourt apresenta avanços ao tentar alterar uma visão antiquada e eurocêntrica da relação 

entre o Brasil e a América Latina. Contudo, a construção de uma identidade política entre a 

região não é observada nos livros didáticos, devido sua abordagem rasa sobre os conteúdos e 

que, na maioria das vezes, não abordam processos de integração regional e, para além disso, 

aponta-se para uma mudança de referencial, tendo como expoente os Estados Unidos da 

América. 

 

 

                                                
25

 CASTELLS, Manuel. The Information Age. 1996. Página 415. 
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CONCLUSÃO 

A história das Américas deve ser compreendida, para o Brasil, como questão 

emancipatória. A partir da escola deve-se construir um sentimento de pertencimento junto aos 

países que nos cercam, pois as políticas dos países influenciam muito o Brasil, desde muito 

tempo. O currículo deve quebrar as barreiras das diferenças linguísticas e culturais, e propagar 

um discurso de inclusão. Para quebrar um ideal de civilização ocidental, onde o colonizador é 

visto como modelo, é necessário olhar com outro ponto de vista para a história de nossos 

vizinhos. Dessa forma, a educação será formadora de uma identidade latina no Brasil. 

Entender o estudo da América Latina como um ofício onde a mesma se complementaria com 

a história do Brasil é um excelente norteador.  

O brasileiro considerar que o foco da política externa do Brasil não deveria ser com 

seus vizinhos, é extremamente problemática. Além da proximidade territorial, o nosso país 

tem grande aproximação política com os locais latino-americanos, e os acontecimentos de lá 

geram enormes consequências aqui.  

Exemplos muito visíveis na América Latina Contemporânea que demonstram o quanto 

é importante é o seu estudo são, por exemplo, as Revoluções mexicana e cubana, que 

influenciaram a sociedade brasileira, seja os que queriam fazer a revolução, reforma agrária, 

ou entre os que pegaram esses acontecimentos - nesse caso a Revolução Cubana - como forma 

de alertar a sociedade sobre o perigo comunista e instaurar um regime militar. Ademais, no 

período de guerra fria muitos foram os países no Cone-Sul que viveram sob a ditadura militar, 

com apoio dos Estados Unidos e conforme a Doutrina de Segurança Nacional. A operação 

Condor demonstra a política externa brasileira no período de ditadura se relacionando 

diretamente com países vizinhos. Esses exemplos deixam visíveis de como é importante 

compreender essas história de forma clara, para o aluno entender também a história de seu 

país, bem como perceber a influência que os territórios latinos exercem sobre seu Estado. 

O livro didático, formador da educação de inúmeras crianças e adolescentes, tem que 

abordar mais tais assuntos, os desenvolvendo e propondo atividades educativas para a melhor 

compreensão da temática, de maneira que se formem na escola cidadãos com um sentimento 

latino-americano mais forte. Se o currículo, os livros didáticos e a escola defendem esse 

estudo, há uma grande probabilidade de aumentarem os brasileiros que se percebem enquanto 

latino americanos. Para um estudo mais nacional e menos eurocêntrico, a América Latina é de 

extrema importância nesse meio. 
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NAVEGANDO PELO CONCEITO DE ATLÂNTICO SUL 

Caio Mathias Vaz Pereira 

 

 A chamada virada atlântica das décadas de 1970 e 1980 representou um verdadeiro 

desafio à escrita da história. Não que não houvessem diversos exemplos anteriores de obras 

historiográficas que privilegiavam o macro e análises intercontinentais. Obras como as de Eric 

Williams, C.R.L. James e W. Du Bois são exemplos de precursores do que poderíamos 

chamar de uma história atlântica. Todavia, o ímpeto que os estudos atlânticos causaram na 

historiografia foi avassalador, transformando-se em revistas especializadas, cursos 

universitários e textbooks, seminários internacionais, enfim, um verdadeiro campo 

institucionalizado. Prezava-se agora por modelos teóricos que ultrapassassem o Estado 

nacional enquanto unidade de análise e que compreendessem como se constituiu de forma 

complementar na Era Moderna entre a África, as Américas e a Europa um universo 

sociocultural novo, de dinâmicas diversas e fruto do encontro entre diferentes realidades 

continentais.  

 Inicialmente fruto de amplo fomento por parte do governo dos Estados Unidos da 

América no contexto da Guerra Fria enquanto forma a construir as tradições que validassem 

então a ideia de um mundo ocidental expandido em contraposição à Ásia e ao espectro 

vermelho que rondava a outra metade do globo
1
, esta linha teórica rapidamente começou a 

andar com as próprias pernas e a firmar-se no interior da academia estadunidense, ganhando 

departamentos, financiamentos e variadas pesquisas e teses. 

 Todavia, uma  nova tendência historiográfica nas décadas de 1990 e 2000 começou a 

colocar em xeque os preceitos da história atlântica. Refiro-me à história global e a global turn 

que esta, a modelo de anterior atlantic turn, proporcionou. Puxada pelos trabalhos de 

sinólogos como K. Pomeranz e André Gunder Frank e pelo trabalho conjunto de Flynn e 

Geraldez sobre os fluxos de metais preciosos na Era Moderna, a própria funcionalidade da 

categoria de mundo atlântico começou a ser questionada, na medida em que diversas das 

atividades realizadas no âmbito atlântico tinham como motor propulsor o extremo oriente
2
. 

                                                
1
 Um panorama institucional das origens do campo encontra-se no primeiro capítulo de BAILYN, Bernard. 

Atlantic history: concept and contours. Cambridge, Harvard University Press, USA, 2005. 
2
 Para uma síntese consistente das críticas feitas pela história global aos estudos atlânticos, ver COCLANIS, 

Peter A. Beyond Atlantic History. In: GREENE, Jack P.; MORGAN, Philip D. (Editor). Atlantic history: a 

critical appraisal. New York, Oxford University Press, 2009. Ver também CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; 
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Cadeias mercantis globais como as de tecidos, arroz e metais preciosos mostraram-se 

incompreensíveis tomando o Atlântico como unidade hermética aquém das operações 

realizadas no Índico e Pacífico.  

Paralelamente floresceu uma crítica aos limites geopolíticos da história atlântica, 

acusada de um enfoque restrito ao Atlântico Norte, em especial ao mundo anglófono. 

Argumentava-se que em tal historiografia são pensadas exclusivamente as dinâmicas do 

Atlântico Norte, ignorando ou simplesmente expandindo de forma acrítica as suas análises 

para o resto deste oceano ao sul do equador
3
. O resultado final desta opção político-teórico é o 

desentendimento do Mundo Atlântico visto de forma ampla, visto que diversas das 

características que segundo estes autores formam o alicerce do espaço Atlântico - em especial 

a diáspora africana e o tráfico transatlântico de escravos - tem no sul deste oceano o seu 

principal locus. 

Como coloca Leonardo Marques
4
, temos de um lado uma crítica que busca alargar o 

campo, e, de outro, uma que intenta dividir a unidade de análise. Como podemos pensar, 

portanto, o conceito de Atlântico Sul, cada vez mais em voga, frente ao duplo desafio das 

viradas atlântica e global? Qual o sentido e a razão de ser do conceito na historiografia hoje? 

Para responder tais inquietações, faremos um breve panorama bibliográfico
5
, sem a pretensão 

de esgotar o tema, daqueles que antes mesmo dos anos de 1970 e 1980 pensavam de forma 

transoceânica a porção sul do Atlântico, assim como dos diferentes usos que o conceito de 

Atlântico Sul passou a ter hoje na historiografia.  

Antes de iniciarmos a discussão propriamente dita sobre o conceito, vale citar aquela 

corrente que é paradigmática ao se tratar do espaço atlântico e que ainda tem seus ecos na 

historiografia recente. Refiro-me aqui a tradição neo institucionalista no interior das ciências 

sociais. Desde seus primeiros percalços ainda no século XIX, esta baseava-se na comparação 

entre os Estados Unidos da América e a América Latina, buscando explicar os motivos que 

                                                                                                                                                   
SEEMAN, Erik R. The Atlantic in global history, 1500-2000. Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, 2007, 

coletânea que levanta igualmente uma série de críticas quanto aos limites espaciais e temporais desta corrente. 
3
 Neste sentido, podemos citar autores como Bernard Baylin, David Armitage, Paul Gilroy, Marcus Redliker, 

Peter Linnebaugh, dentre outros. Dale Tomich se apresenta como exceção nessa lista na medida em que tenta 

incorporar Brasil, Cuba e EUA num só subsistema atlântico.  
4
 MARQUES, Leonardo. Um banqueiro-traficante inglês e o comércio interimperial de escravos no Atlântico 

setecentista (1688-1732). In: Mathias, Carlos Leonardo Kelmer; Ribeiro, Alexandre Vieira; Sampaio, Antônio 

Carlos Jucá; Guimarães, Carlos Gabriel. (Org.). Ramificações ultramarinas: sociedades comerciais no âmbito do 

Atlântico luso - século XVIII. 1ed. Rio de Janeiro, Mauad X, 2017, pp.73-75. 
5
 Um primeiro empreendimento de sistematização do conceito de Atlântico Sul e que serve como base para o 

presente texto, ainda que não cubra o período posterior a 1975, encontra-se em ALENCASTRO, Luís Felipe de. 

The Ethiopic Ocean: History and historiography - 1600-1975” (Portuguese Literary & Cultural Studies, n. 27, 

2015, p. 1-79). 
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levaram ao sucesso do primeiro e o subdesenvolvimento latino-americano. Partindo de 

determinantes como a disponibilidade ecológica (especialmente mineral), a maneira como se 

construiu o processo de colonização ou a organização nativa prévia ao contato com as 

potências européias, criava-se uma separação anacrônica entre os dois espaços, crivando de 

forma definitiva o insucesso das nações latino-americanas. A América Latina aparecia 

portanto como contra modelo, um exemplo de fracasso à sombra do capitalismo 

estadunidense. 

 Além de ocultar as diferentes características comuns que atravessavam o Novo 

Mundo
6
, este modelo contribuiu com a ideia de um excepcionalismo estadunidense, isolando-

o de seu contexto mais amplo no que se refere ao mundo colonial inglês - fora do qual o 

comércio de víveres e madeira rumo ao Caribe, o intercâmbio de peles na região dos Grandes 

Lagos, ou a indústria náutica da Nova Inglaterra tornam-se inexplicáveis - como também ao 

restante do continente americano - ao qual a América Continental Inglesa estava 

intrinsecamente conectado desde seus primeiros projetos coloniais a partir de portos piratas 

que serviam de anteparo para aqueles que buscavam saquear os ricos galeões hispânicos.  

 Outra herança que as teses neo institucionalistas nos relegaram é a contraposição 

entre uma América Continental Inglesa capitalista, baseada na mão de obra assalariada e na 

mentalidade protestante da Nova Inglaterra e das fronteiras do oeste, e a América Ibérica, 

atrasada, neofeudal, e de economia unicamente extrativista/predatória ou qualquer outro 

rótulo similar. Ademais de se ocultar a pujança do escravismo no sul das 13 colônias, relega-

se à América Lusa e Espanhola um papel secundário no desenvolvimento do capitalismo 

histórico, congelado à exploração das minas de Potosí e a produção do açúcar no Nordeste 

Brasileiro. Presos ao século XVI, esses espaços deixam de ser considerados ou até mesmo 

mencionados quando das alterações da economia global em meados do Seiscentos, ou ainda 

busca-se explicar seu expansionismo prévio através de outras lógicas que não as da 

modernidade. Gostaríamos, portanto, desde já sublinhar o caráter capitalista e moderno dos 

impérios ibéricos que pautam seus projetos de expansão no Atlântico no interior do ainda 

incipiente e em processo de formação sistema-mundo Capitalista nos séculos XVI e XVII.  

As sombras desta visão se fazem presentes, mesmo que não intencionalmente, em 

diversas das teses que se debruçam sobre o Mundo Atlântico e tentam apontar as diferenças 

em seu interior. É o caso do estudo sobre a escravidão que Frank Tannenbaum, um dos 

                                                
6
 Para uma possível aproximação da história do império britânico e espanhol, ver ELLIOTT, John Huxtable. 

Empires of the Atlantic world: Britain and Spain in America 1492-1830. New Haven: Yale University Press, 

2007. 
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primeiros trabalhos a comparar os dois espaços e os modelos escravistas que se 

desenvolveram, segundo ele, de forma diversa. Ao enxergar no maior número de 

manumissões na América Ibérica um indício claro de escravismo paternalista e docializado 

(como diria Gilberto Freyre, sua grande influência), o autor advoga estar ausente, portanto, os 

elementos da exploração capitalista. Ainda que extremamente criticado já quando de sua 

publicação, e que o debate sobre qual modelo escravista seria mais perverso tenha felizmente 

sido superado, a obra continua como marco. 

São igualmentes claros os reflexos das ideias neo institucionais na obra de Pieter C. 

Emmer
7
. O autor advoga a existência de dois sistemas atlânticos, um primeiro ibérico criado 

no longo século XVI e um segundo ligado ao Noroeste Europeu e às economias de plantation 

caribenhas em meados do século XVII. Os holandeses teriam papel primordial não só na 

criação do segundo sistema atlântico como também na sua reificação, impedindo-o de se 

tornar semelhante ao primeiro sistema atlântico. Este atlântico dos ibéricos seria marcado por 

uma presença massiva do Estado em todos os setores da economia e por uma não orientação 

para o mercado, chegando a afirmar que estaria fora da zona de influência internacional de 

investimentos e de demanda do mercado mundial.  

Esta tese tem como objetivo inflar o papel dos holandeses como vanguardistas não só 

deste segundo sistema atlântico como do próprio capitalismo global. Ao realizar esta 

operação, ignora-se todo o passado colonial ibérico, retirando-o do escopo do capitalismo 

histórico. Não só delimitado temporalmente, o primeiro sistema atlântico teria continuidade 

no espaço do Atlântico Sul de modo simultâneo ao desenvolvimento do segundo sistema 

atlântico, cristalizando a imagem dos impérios ibéricos como atrasados ou não capitalistas, 

que ficaram no caminho na reta uniforme do desenvolvimento do capitalismo global.  

Todavia, um breve exame as suas principais teses para justificar esta separação basta 

para problematizá-la. Ao afirmar que a presença do Estado nos Império Espanhol e Português 

desmente seu caráter capitalista não só ignora a dimensão do Estado (entendido enquanto 

instrumento de poder das classes dominantes) neste sistema socioeconômico, como também 

oculta a sua presença nos impérios inglês, francês e holandês. Igualmente não serve como 

justificativa a ausência de investimentos estrangeiros, presentes em diversos setores como na 

distribuição de produtos coloniais na Europa, na venda de bens manufaturados através de 

acordos comerciais desiguais ou então financiando o tráfico negreiro (via asiento ou o 

                                                
7
 EMMER, P. C. The Dutch and the making of the second Atlantic system. In: SOLOW, B. L. (Ed.). Slavery and 

the rise of the Atlantic system. Cambridge [England], New York, Cambridge, Mass, Cambridge University Press, 

W.E.B. DuBois Institute for Afro-American Research, Harvard University, 1991, [s.d.]. p. 75–96. 
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comércio bilateral). Ainda sobre o tráfico negreiro, o contrabando (no caso no Caribe via 

Curaçao), usado como argumento para a internacionalização da economia do segundo sistema 

atlântico
8
, pode ser igualmente sublinhado no Atlântico Sul como demonstração de cadeias 

mercantis que atravessa as fronteiras coloniais. Por fim, a suposta não orientação para o 

mercado é um argumento que não explica o desenvolvimento das economias orientadas para a 

exportação na América Lusa e Espanhola. Sem o mercado europeu, perde-se 

complementarmente o sentido da produção massiva de açúcar, tabaco, prata e afins no Novo 

Mundo Ibérico, assim como a exportação forçada de milhões de africanos para trabalharem na 

fabricação destas mercadorias. 

Já Robin Blackburn
9
, ao estudar o surgimento de diferentes modelos escravistas no 

Novo Mundo enquanto contraparte da Modernidade ocultada pela ideologia liberal, cunha 

uma separação entre o escravismo barroco e o moderno. O primeiro refere-se àquele 

desenvolvido pelos ibéricos onde se fazem notar a todo instante os elementais medievais de 

sua legislação e no emprego produtivo dos escravos. Para além da importância pela opção da 

escravidão enquanto força de trabalho prioritária no Novo Mundo nos primeiros momentos da 

Idade Moderna
10

, sua contribuição ao desenvolvimento do capitalismo histórico é pintada por 

Blackburn somente como indireta. É somente na medida em que as técnicas dos engenhos e 

do trato negreiro são levados pelos holandeses para as ilhas de plantation inglesas e francesas, 

onde são aprimoradas e acabam por extinguir através da competição as restrições comerciais 

da escravidão barroca
11

, que se dá o papel luso-espanhol no grande quadro da história do 

capitalismo. Cabe questionar até que ponto a opção por tal terminologia não acaba por reificar 

as velhas categorias de atraso e de fracasso que pairam sobre o continente latino-americano. 

É se contrapondo a estes modelos que o livro conjunto de Tâmis Parron, Rafael 

Marquese e Márcia Berbel
12

 se apresenta. Para tal, o grupo de autores opta por uma distinção 

entre dois sistemas atlânticos, um ibérico e outro relativo às potências do noroeste europeu. O 

primeiro seria marcado pela fraqueza econômica estrutural das metrópoles; pelo controle dos 

colonos do crescimento da mão de obra, via tráfico negreiro bilateral ou via crescimento 

                                                
8
 Ibid., pp. 86-87. 

9
 BLACKBURN, Robin. A construção do escravismo no Novo Mundo: do barroco ao moderno: 1492-1800. Rio 

de Janeiro: Record, 2003. 
10

 Ibid.,, pp 187-194 
11

 Ibid., p. 38. Para o novo papel que os holandeses adquirem no Mundo Atlântico após sua expulsão do Brasil, 

ver pp. 259-261. 
12

 BERBEL, M. R.; MARQUESE, R. DE B.; PARRON, T. “Brasil, Cuba e os dois primeiros sistemas 

atlânticos”. In: Escravidão e política: Brasil e Cuba, c. 1790-1850. São Paulo, Editora Hucitec, FAPESP, 2010, 

pp. 21-93. 



 
 
 

ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE –  
           24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 
 

39 
 

demográfico da população indígena; pelo quadro social complexo em função do alto número 

de alforrias; e por fim, pelas justificativas dadas à escravidão, não de cunho racial, mas 

oriundas da Segunda Escolástica. Já o segundo teria como características fundantes a pujança 

econômica das metrópoles; o controle por mercadores metropolitanos sobre o tráfico de 

escravos e da reprodução da força de trabalho; a elevada disparidade populacional entre 

brancos e negros; e finalmente um quadro ideológico que justificava a escravidão sob bases 

raciais (expressos numa legislação excludente), e nas ideias de Locke da propriedade 

enquanto direito natural. No cerne da distinção estaria não uma diferença cultural, mas de 

temporalidade. O sistema atlântico ibérico estaria inscrito no pioneirismo luso-espanhol dos 

séculos XV e XVI, cujo expansionismo prévio na guerra de Reconquista e nas ilhas atlânticas 

serviria como modelo a ser replicado nas Américas. Já as potências norte-europeias se 

desenvolveram no interior de „‟ciclo holandês de acumulação‟‟ e esteira ideológica da 

Reforma Protestante.  

Apesar da tentativa de escapar das construções teóricas anteriormente citadas e do 

ótimo e extremamente útil levantamento de características que daria forma a cada um sistemas 

analisados, a categoria escolhida para tal, as diferentes temporalidades nas quais se iniciarem 

o movimento rumo ao ultramar, soa ainda incipiente. Ela tem como resultado não a 

alternativa, mas a reificação da chave de leitura da América hispânica do período colonial 

como atrasada, presa num tempo que não o da modernidade. O modelo não consegue explicar 

as alterações do „‟sistema atlântico ibérico‟‟ e de seu escravismo que ocorrem nos três séculos 

da Idade Moderna, em transformação já antes da crise de fins do Setecentos e do 

desenvolvimento da Segunda Escravidão. Se é grande o mérito de inserir a história da 

escravidão latino americana (em especial a do Brasil e de Cuba, seus objetos) no quadro mais 

amplo do capitalismo histórico, permanece como lacuna na obra o envolvimento desses 

espaços no Sistema Mundo Capitalismo antes de boom do açúcar cubano e do café brasileiro. 

O pioneirismo propriamente dito dos estudos sul-atlânticos deve ser creditado à 

Charles Boxer e sua seminal biografia de Salvador Correia de Sá e Benevides
13

. Ao 

acompanhar a trajetória do eminente militar e traficante negreiro, Boxer consegue demonstrar 

qualitativamente as linhas que uniam o Rio de Janeiro onde seu biografado nasceu, à Luanda 

que este libertou dos holandeses, ao Rio do Prata, ao interior meridional do continente 

americano, ao nordeste brasileiro, e às cortes lisboetas e madrilenhas. Desvela-se aos olhos do 

                                                
13

 BOXER, Charles R. Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola, 1602-1686. São Paulo, Companhia Editora 

Nacional, Editora da Universidade de São Paulo, 1973.  



 
 
 

ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE –  
           24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 
 

40 
 

leitor uma intrincada trama, onde eventos que ocorrem em um lado do Atlântico rapidamente 

reverberam e geram reações na margem oposta. Em sua obra, encontram-se as sementes de 

diversos temas que estariam no centro das preocupações dos historiadores que se propuseram 

ao estudar o Atlântico Sul. Não há, no entanto, uma preocupação sistêmica na obra, que se 

propõe a iluminar certas características do mundo sul-atlântico somente na medida em que 

afeta e projeta o seu biografado.  

Esta tentativa se faz presente com maior veemência na produção historiográfica do 

outro lado do Canal da Mancha, onde a 2ª Geração dos Annales, unindo ferramentas 

quantitativas e da geohistória, buscou expandir a idéia de Mediterrâneo do seu mestre Fernand 

Braudel rumo aos mares ao sul do Equador. Refiro-me aqui a nomes como Pierre Chaunu, 

Frédéric Mauro e Vitorino Magalhães Godinho. Estes, em obras como Sevilha e a América 

nos séculos XVI e XVII, Le Portugal, le Brésil et l'Atlantique au XVIIe siecle (1570-1670) e 

Os descobrimentos e a economia mundial, tiveram papel primordial em traçar os fluxos 

comerciais que cortavam o oceano atlântico e uniam os povos que o margeavam. Os dados 

levantados por estes historiadores tiveram uma enorme importância e permitiram que 

gerações futuras pudessem se aprofundar no estudo dos impérios ibéricos. 

 Todavia, seus limites eram claros. Além de uma ausência completa da África nos seus 

trabalhos, e portanto do principal circuito comercial do Atlântico, o tráfico negreiro
14

, seus 

trabalhos, ao focar em um „‟Atlântico Português‟‟ ou um „‟Atlântico Espanhol‟‟, acabavam 

por reintroduzir pela porta dos fundos o Estado Nação em suas unidades de análise, 

expandindo-o a uma lógica imperial. Ofusca-se assim as conexões inter imperiais no Novo 

Mundo, ímpares para a percepção do Mundo Atlântico não como simples soma dos sistemas 

imperiais europeus neste oceano.  

Ainda na tradição da 2ª Geração dos Annales, mas feliz exceção quanto às críticas 

posteriores aqui traçadas, encontra-se o livro de Pierre Verger, Fluxo e refluxo do tráfico de 

escravos entre o Golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos. O compilado de documentos 

que o babalaô reuniu em seu livro, mesmo que sem uma maior profundidade na análise 

histórica, contribui para criar no interior da historiografia brasileira um campo de pesquisas 

que têm nas relações entre a Bahia e a África Ocidental - em especial a antiga Costa da Mina 

e o atual Benin - o seu objeto
15

.  

                                                
14

 ALENCASTRO, op. cit., pp. 38-39. 
15

 Destacam-se autores como João José Reis, Marcus Carvalho, Milton Guram, Mônica Lima, Manuela Carneiro 

da Cunha, dentre tantos outros.  
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Outra historiadora formada nesta escola é Alice Canabrava
16

, cuja tese defendida na 

Universidade de São Paulo é fruto de um diálogo direto com o antigo professor desta 

universidade Fernand Braudel. Ainda que não faça uso do conceito de um Mundo Atlântico 

ou de Atlântico Sul, ao estudar a presença lusa na praça de Buenos Aires, a autora trouxe à 

tona a indissociabilidade dos impérios ibéricos nos mares sul-atlânticos. O pioneiro trabalho 

no campo da história econômica brasileira e do comércio no Prata tornou-se marco 

incontornável para o estudo das relações ibéricas durante a união das duas coroas e 

fundamentou boa parte dos escritos daqueles que trataram sobre o Prata colonial, como é o 

caso do próprio Braudel ao tratar da região.  

Já no Brasil e no resto da América Latina, se o conceito de Atlântico não era 

diretamente utilizado, a busca por modelos que visassem as macro estruturas não se fazia 

ausente. Motivada pelas inquietações sociais do subdesenvolvimento e do auge das teorias 

desenvolvimentistas, a Teoria da Dependência tinha como mote o retorno ao passado colonial 

do continente como forma de compreender as raízes que levavam ao descompasso entre a 

nuestra america e os países centrais do capitalismo. Foi assim formulado um corpo teórico 

que - se é verdade que em detrimento do tráfico e da África em geral - postulava no subjugo 

americano aos impérios ibéricos, e destes em relação às potências do Norte da Europa, a 

origem do desenvolvimento desigual do capitalismo latino-americano, baseado na exploração 

intensiva da mão de obra e das riquezas naturais. Explicitava-se, assim, a necessidade de se 

olhar para além dos territórios hoje correspondentes às nações latino-americanas para 

compreender questões incontornáveis de sua realidade histórica, que se tornariam 

incompreensíveis sem este alargamento de horizonte. Este modelo, contudo, em função de seu 

caráter propositivo de política pública, tinha no estado nacional o seu mote, restringindo as 

possibilidades de análise mais ampla.  

O termo Atlântico Sul volta a aparecer na historiografia com a já clássica obra O Trato 

dos Viventes de Luiz Felipe de Alencastro
17

. Herdeiro direto da 2ª Geração dos Annales 

(Alencastro doutorou-se na Sorbonne sob orientação de Frédéric Mauro), o livro busca  

entender como a formação do Brasil se deu não em seu território atual, mas no espaço 

atlântico e em estreita conexão com a África. O cerne da construção do Brasil estaria, 

portanto, no domínio mais amplo do Atlântico Sul, que englobaria para além da América 

                                                
16

 CANABRAVA, Alice P. O comércio português no Rio da Prata (1580-1640). Belo Horizonte, Itatiaia; São 

Paulo, Edusp, 1984. 
17

 ALENCASTRO, L. F. DE. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos XVI e XVII. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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Lusa, o interior da América Espanhola via Rio da Prata, e a África, em especial Angola. Tais 

espaços estariam ligados através da complementaridade entre o tráfico negreiro oriundo do 

continente africano e do uso dos cativos no Novo Mundo, concebida originalmente durante as 

guerras luso-holandesas do Século XVII que levaram ao desbaratamento da rede mercantil 

portuguesa no Índico e a primazia que o Atlântico passou a ter no sistema imperial português 

após a reconquista de Luanda, São Tomé e do Nordeste Brasileiro.  

Vale igualmente destacar da obra do autor a busca por uma escrita da história a partir 

do Sul Global que foge de abordagens que o enxergam somente como mero apêndice da 

história européia. Pensando o processo de formação do Brasil no Atlântico Sul, joga-se as 

sementes para se explorar os caminhos de inserção destes espaços no Sistema Mundo 

Capitalista. Ao escolher como marco temporal de sua obra o longo século XVI, Alencastro já 

identifica o derretimento da pretensão global ibérica, salientando a importância das guerras 

luso-holandesas tanto para o descortinamento da lógica sul-atlântica quanto para a sua 

formação sistêmica
18

. Este embate igualmente sela a inserção daquela que se avulta como a 

principal potência capitalista de então, a Holanda, no abjeto comércio de cativos
19

.   

 Ao colocar a África e o Atlântico no cerne da discussão sobre a formação do Brasil, 

Alencastro reabre na historiografia a problemática atlântica. O livro nos convida a repensar as 

perspectivas mais amplas e a formulação de modelos de grande fôlego, estando presente aqui 

também outro de seu apelo, o de um retorno à história econômica. Também vale destacar o 

destaque que o autor confere aos brasílicos em sua obra, entendendo o Atlântico Sul enquanto 

espaço de proeminência destes, aproximando a sua obra (ou ao menos a popularização desta 

no começo dos anos 2000) ao momento de projeção internacional que o Brasil, junto aos 

demais países em desenvolvimento dos BRICS, vivenciava. 

Dos diferentes usos que o conceito aqui em discussão vem tomando nos últimos 

debates, vale sublinhar alguns. A primeira é a coletânea Networks and Trans-Cultural 

Exchange Slave Trading in the South Atlantic, 1590-1867 de Filipa Ribeiro da Silva e David 

Richardson
20

. Na introdução, os dois autores buscam delinear o que seria este Atlântico Sul 

que os capítulos subsequentes tem como limite geográfico. Os autores o entendem 

intrinsecamente ligado ao tráfico transatlântico de escravos, em especial a rota bilateral, 

organizada pelos próprios brasílicos, entre a África Centro Ocidental e o Brasil. Todavia, este 

                                                
18

 Ibid., cap. 6.  
19

 Ibid., pp. 221. 
20

 RICHARDSON, David; SILVA, Filipa Ribeiro da. (ed.) Networks and Trans-Cultural Exchange. Slave 

Trading in the South Atlantic, 1590–1867. Brill, Leiden [etc.] 2015. 
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enfoque na middle passage acaba por retirar do escopo sul atlântico o Rio da Prata, espaço 

essencial da concretização do circuito comercial negreiro e do sistema como um todo em 

razão do contrabando de metais preciosos ali praticado.  

Outro estudioso do tráfico de escravos que lança mão do conceito é Joseph Miller, em 

sua clássica obra Way of Death
21

. Um estudo do trato negreiro em Angola, Miller percebe que 

este objeto é inalcançável sem levar em conta as demais pontas dessa cadeia mercantil, em 

especial o Brasil e Portugal. Em seu horizonte encontram-se presentes igualmente mercadores 

ingleses cruciais para o financiamento deste comércio assim como os metais preciosos 

americanos (tanto a prata peruana quanto o ouro mineiro) que alimentavam os sonhos dos 

envolvidos no mercadejo de seres humanos. O Atlântico Sul é entendido aqui em sua 

dimensão sistêmica baseada no tráfico negreiro e no crédito, unindo diversos agentes 

desigualmente posicionados na rota da morte, assim como diferentes economias políticas em 

uma lógica complementar e que, na longa duração, é peça fundamental para o 

desenvolvimento do capitalismo dependente dos grandes centros neste espaço.  

Também Roquinaldo Ferreira ao estudar a Angola da Era Moderna lança mão do 

termo Atlântico Sul. Todavia, apesar da influência incontornável da obra de Miller ao estudar 

o passado angolano, é diverso o uso que o autor emprega ao termo. O conceito, mais do que 

para designar uma dimensão sistêmica e estrutural, é utilizado para ressaltar a lógica 

complementar que abraça eventos ocorridos nas Américas e em África
22

. Roquinaldo 

igualmente desconfia de uma noção de Atlântico Sul fechada nas rotas Brasil-Angola. É neste 

sentido sublinhado o papel que os tecidos indianos adquirem no trato de cativos
23

, assim como 

dos mercadores lisboetas na abertura das rotas escravistas em Benguela
24

.  

Já Daniel Domingues
25

, seguindo a trilha de seu orientador David Eltis, constrói um 

modelo baseado nos ventos e correntes do Oceano Atlântico para estudar o tráfico negreiro no 

Maranhão. Enquanto no Atlântico Norte as correntes giram no sentido horário, ao Sul o 

sentido é inverso, isto é, anti-horário
26

. Esta condicionante ambiental leva a diferentes 

                                                
21

 MILLER, Joseph Calder. Way of death: merchant capitalism and the Angolan slave trade, 1730-1830. 

Madison, University of Wisconsin Press, 1988. 
22

 FERREIRA, Roquinaldo. Transforming Atlantic Slaving: Trade, Warfare and Territorial Control in Angola, 

1650-1800”. Tese de doutorado, Universidade da Califórnia/Los Angeles, 2003. 
23

 Ibid., pp. 48-68. 
24

 Ibid., 71-80. 
25

 DOMINGUES DA SILVA, Daniel. The Atlantic slave trade to Maranhão, 1680-1846: volume, routes and 

organisation. Slavery & Abolition, v. 29, n. 4, p. 477-501, 2008. 
26

 O modelo dos ventos e correntes marítimos no Atlântico é também comentado por Alencastro em no já citado 

artigo de 2015. Para uma discussão do papel dos ventos na navegação atlântica na Modernidade, ver CROSBY, 
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organizações do trato negreiro. No norte, prevalece o tráfico triangular, organizado nas praças 

européias de onde saem os navios rumo a África, depois à América e finalmente de volta à 

Europa. Já no Atlântico Sul, é hegemônico o tráfico bilateral com o continente africano 

organizado pelos próprios colonos. O Maranhão, de colonização tardia e relativamente 

isolado, aparece à margem de ambos os sistemas, recorrendo à um ou outro em decorrência 

dos eventos políticos que influem no comércio. Vale ainda destacar a especificidade 

maranhense em relação a outros portos da América Lusa de possuir como principal fonte de 

cativos na África a região da Senegâmbia, cujas rotas de navegação perpassam a porção ao 

norte do Atlântico.  

 O termo também aparece nos trabalhos de Kara D. Schultz
27

, que dedica-se a rota 

Angola-Brasil-Rio da Prata. Atlântico Sul é aqui usado para se referir de modo mais amplo ao 

espaço geográfico complementar ao Sul do Equador onde se dava o tráfico negreiro espanhol 

e português, visto que a autora questiona a divisão deste comércio em diferentes nações. 

Semelhantemente, Schultz busca mostrar que as linhas entre o tráfico transatlântico e intra-

americano, ao menos nos séculos XVI e XVII, são muito mais tênues do que a historiografia 

coloca
28

, visto que as paradas de tumbeiros vindos de África e com destino à América 

Espanhola nos portos brasílicos eram frequentes e justificados, tanto por razões técnicas da 

navegação nos primórdios da Modernidade, quanto por simples evasão fiscal. 

 As discussões sobre a temática vêm ganhando cada vez mais corpo na medida em que 

surgem diferentes trabalhos que, inspirados em maior ou menor grau nos autores supracitados, 

tomam fenômenos ocorridos no Atlântico Sul como objeto. Refletir sobre as diversas formas 

como o conceito pode ser utilizado torna-se então um imperativo. Lançar mão desta categoria 

nos permite fincar bandeiras político-historiográficas que demarcam as diferenças com o 

Atlântico Norte e suas tentativas de engolir a história sul-atlântica, assim como nos possibilita 

inserir a América Latina e a África Ocidental nos debates mais amplos da História Global, 

apontando seu peso determinante para o desenvolvimento do capitalismo histórico. Retraçar 

as rotas do Atlântico Sul hoje significa repensar os fios que formaram estes espaços e de que 

forma podemos imaginá-los no futuro. Navegar o Atlântico Sul é preciso. 

 

                                                                                                                                                   
Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa: 900-1900. São Paulo, Companhia de Bolso, 

2011, cap. 5. 
27

 Refiro-me especialmente à SCHULTZ, Kara D. Interwoven Slaving in the Southern Atlantic under the Union 

of the Iberian Crowns, 1580 - 1640. Journal of Global Slavery, volume 2, issue 3, 2017, pp. 248-272.; e à 

SCHULTZ, Kara D. “The Kingdom of Angola is not very Far from here”: The South Atlantic Slave Port of 

Buenos Aires, 1585-1640. Slavery & Abolition, 2015, pp. 424-444. 
28

 SCHULTZ, op. cit., 2017, pp. 253. 
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HANS JAUSS E WOLFGANG ISER - A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

E A TEORIA DO EFEITO  

Juliana Moura Martins da Fonseca  

O interesse pelo leitor e pela leitura como elementos fundamentais para refletir sobre a 

literatura ganhou espaço a partir das primeiras décadas do século XX, e de forma mais 

sistemática a partir dos anos de 1960, com o trabalho de Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser da 

Escola de Constança. Assim, pesquisadores de diversas áreas, como da linguística, teoria 

literária, filosofia e história, se dedicaram e ainda se dedicam a compreender o papel do leitor e 

da recepção na história da literatura e na sua caracterização. Destacam-se trabalhos como de 

Roman Ingarden, Roland Barthes, Umberto Eco, Stanley Fish, Roger Chartier, além dos já 

citados Jauss e Iser.   Para Mirian Zappone esses autores possuem em comum a característica de 

em seus estudos literários enfocarem no aspecto da recepção. Mas, por outro lado em suas 

abordagens existem particularidades, sendo correto pensar em vertentes da Teoria da Recepção
1
.   

 O artigo objetiva analisar as teorias de Hans Jauss e Wolfgang Iser, uma vez que 

promoveram uma importante revisão sobre a tríade autor‐texto‐leitor. Será analisado as 

aproximações e distanciamentos das pesquisas dos dois autores. Nesse sentido, será chamada a 

teoria de Jauss de Estética da Recepção e a de Iser de Teoria do Efeito. Também é analisado no 

artigo as influências e debates teóricos empreendidos por eles, com destaque para a contribuição 

da fenomenologia e da hermenêutica para seus estudos  e das críticas e inspirações das análises 

do marxismo e do formalismo russo.   

A Estética da Recepção e a Teoria do Efeito remetem ao movimento teórico iniciado no 

final da década de 1960 na Escola de Constança, na Alemanha. A primeira foi lançada por Hans 

Jauss em 1967 na aula inaugural “O que é e com que fim se estuda história da literatura?”,  

posteriormente publicada sob o título A história da literatura como provocação à teoria da 

literatura, em 1969. E Estética do Efeito possui como marco o ensaio de Wolfgang Iser “A 

estrutura apelativa dos textos: indeterminação como condição do efeito da prosa literária”, de 

1970.   

 

 

 

                                                
1
 ZAPPONE, Mirian, “Estética da Recepção” IN: BONNICI, Thomas; ZOLIN, Lucia (Org.) Teoria Literária: 

abordagens históricas e tendências contemporâneas. Maringá: EDUEM, 2009. p.153-162. 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE –  
            24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

46 
 

FENOMENOLOGIA, HERMENÊUTICA, TEORIA DA RECEPÇÃO 

 O título desse primeiro subtítulo é devido ao terceiro capítulo do livro Teoria da 

Literatura: uma introdução
2
 de Terry Eagleton.  Nesta obra Eagleton comenta sumariamente o 

desenvolvimento moderno da teoria literária, sugerindo três fases. A primeira marcada pelo 

modelo da crítica romântica, vigorando até meados do século XIX, sendo a obra entendida como 

fruto da genialidade de uma artista. O momento seguinte marcou as primeiras décadas do século 

XX, caracterizado por uma excessiva preocupação com o texto, por uma análise imanentista da 

obra, destaca-se os movimentos Formalismo Russo e New Criticism. O terceiro e último 

momento se abrange as tendências dos estudos literários que destacam a figura do leitor, como a 

Estética da Recepção.  

 Para Eagleton, os elementos envolvidos na leitura (autor, texto e leitor) desempenharam 

influências sobre os modelos teóricos de interpretação da literatura. Como visto, o primeiro 

preocupado com o leitor, o seguinte com o texto, e por último com o leitor. Essas mudanças se 

relacionam com modelos filosóficos, uma vez que fornecem formas de interpretar a realidade e o 

mundo. Nesse sentido, a teoria da  estética da recepção está relacionada com o desenvolvimento 

da fenomenologia e da hermenêutica.  

 Mirian Zappone explica, em linhas gerais, a fenomenologia da seguinte forma:  

 

a Fenomenologia surgiu dos trabalhos desenvolvidos, no começo do século XX, 

pelo alemão Edmund Husserl (1859-1938). Ele propunha que se repensasse o 

problema da separação entre sujeito e objeto, consciência e mundo, enfocando-

se a realidade fenomênica dos objetos ou, em outras palavras, a maneira pela 

qual os objetos e a realidade são percebidos pela consciência. A base do método 

fenomenológico de Husserl consiste em ver todas as realidades como puro 

fenômenos, ou seja, a partir do modo como elas se apresentam em nossa mente. 

A fenomenologia consiste num método filosófico na medida em que procura 

questionar as próprias condições que se tornam possível qualquer forma de 

conhecimento. O conhecimento é possível quando se compreende um fenômeno 

qualquer de maneira total e pura , o que para Husserl significava apreender dele 

o essencial e o imutável.
3 

 

 A fenomenologia formulava um mundo cognoscível e estabelecia a centralidade no 

sujeito humano. Pretendendo, dessa forma, ser uma ciência da subjetividade, para esta corrente 

filosófica “o mundo é aquilo que postulo, ou que "pretendo" postular: deve ser apreendido em 

relação a mim, como uma correlação de minha consciência, e essa consciência não é apenas 

                                                
2
  EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura - uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  

3
 ZAPPONE, Mirian, “Estética da Recepção” IN: BONNICI, Thomas; ZOLIN, Lucia (Org.) Teoria Literária: 

abordagens históricas e tendências contemporâneas. Maringá: EDUEM, 2009, p. 154. 
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infalivelmente empírica, mas também transcendental”
4
, em um período que o positivismo e a 

filosofia kantiana rejeitava a subjetividade. Eagleton ainda destaca que a crítica fenomenológica 

visa a uma leitura totalmente "imanente" do texto, rejeitando a qualquer coisa fora dele. 

 Eagleton indica, então, que Martin Heidegger, discípulo de Husserl, ampliou as 

discussões de Husserl ao propor um modelo filosófico baseado na fenomenologia hermenêutica.  

A partir do qual a teoria literária se baseie “em questões de interpretação histórica e não na 

consciência transcendental”
5
. Visto que no no século XIX, o entendimento da hermenêutica foi 

ampliado com as teorias de Dilthey e Schleiermacher, passando a compreender o problema da 

interpretação textual como um todo, e não mais limitado à interpretação de escrituras sagradas.  

 Influência pelos hermeneutas Dilthey e Schleiermacher e pela fenomenologia 

hermenêutica  de Heidegger, Hans Georg Gadamer ampliou o espaço do leitor afirmando que na 

interpretação de uma obra passada, existe a possibilidade de surgir um significado novo para o 

texto, dependendo da posição histórica do leitor. Em Verdade e Método, Gadamer indica que:  

 

o significado de uma obra literária não se esgota nunca pelas intenções do seu 

autor; quando a obra passa de um contexto histórico para outro, novos 

significados podem ser dela extraídos, e é provável que eles nunca tenham sido 

imaginados pelo seu autor ou pelo público contemporâneo dele.
6
 

 

A influência das teorias de Gadamer sobre Hans Jauss é discutida por Zilberman. A 

autora indica que no objetivo de reabilitar metodologicamente os estudos de história da literatura, 

Jauss encontrou em Gadamer, que fora seu professor, um importante modelo. Recuperando, 

dessa forma, a história como base para o conhecimento do texto e elaborando o papel do leitor 

nesse processo. Para isso Jauss utiliza os conceitos que Gadamer recuperou da fenomenologia, 

como o de horizonte de expectativa. 

Eagleton também analisa essa influência, indicando que a consciência histórica em Jauss 

é muito aguda. Jauss procura situar o texto literário em um “horizonte” histórico, ou seja, no 

contexto dos significados culturais em que ela foi produzida, para depois explorar as “relações 

variáveis entre os “horizontes” também variáveis, dos seus leitores históricos”
7
. Jauss procura 

realizar uma nova história da literária, não centrada nos autores e tendências literárias, mas na 

literatura e pela recepção histórica. A teoria de Hans Jauss será discutida no próximo tópico do 

artigo.  

                                                
4
  EAGLETON, Terry. ob. cit., 2006, p. 88.  

5
  EAGLETON, Terry. ob. cit., 2006, p.101. 

6
  EAGLETON, Terry. ob. cit., 2006, p.108. 

7
  EAGLETON, Terry. ob. cit, 2006, p.126. 
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Eagleton também analisa as influências e os diálogos da teoria da recepção de Wolfgang 

Iser. Indica que em O Ato da Leitura, Iser fala das "estratégias" adotadas pelos textos e dos 

"repertórios" de temas familiares que eles carregam. Para ler, precisamos estar familiarizados 

com as técnicas e convenções literárias da obra, ou seja, precisamos compreender seus  

"códigos". Mas a literatura não se limita a isso, uma vez que não existe uma perfeita adequação 

entre os códigos que das obras literárias e os códigos que os leitores aplicam à sua interpretação. 

Para Iser, “a obra literária mais eficiente é aquela que força o leitor a uma nova consciência 

crítica de seus códigos e expectativas habituais”
8
. Para Eagleton essa convicção de que na leitura 

devemos ser flexíveis e preparados para questionar nossas crenças é influenciada pela 

hermenêutica gadameriana. Visto que Gadamer acredita em um autoconhecimento enriquecido, 

que nasce de um encontro com o não-familiar. 

 As teorias de Roman Ingarden também são importantes para a elaboração da teoria da 

recepção de Iser. Para o primeiro o texto possui indeterminações e vazios, com esse ponto Iser 

concorda. Porém, para Ingarden o leitor deve concretizá-lo corretamente, o que Iser enxerga 

como uma ação muito limitada do leitor, visto que “diferentes leitores têm liberdade de 

concretizar a obra de diferentes maneiras, e não há uma única interpretação correta que esgote o 

seu potencial semântico” 
9
. O terceiro tópico do artigo apresenta maiores detalhes sobre a teoria 

iseriana.  

 

HANS JAUSS E A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO  

 Como já apontado é com a palestra “O que é e com que fim se estuda a história da 

literatura?” realizada em 1967, que Hans Jauss inaugura a Estética da Recepção. Após a 

ampliação de algumas ideias da  conferência, esta é publicada em 1969 sob o título A história da 

literatura como provocação à teoria literária. Regina Zilberman indica que este trabalho de 

Jauss provocou grande impacto nos meios acadêmicos dos estudos da literatura, visto que 

reivindicou o ingresso da história na metodologia de análise do texto literário e ao realizar uma 

importante crítica às teorias que estabeleciam o primado absoluto do texto, ignorando, dessa 

forma, o papel do leitor na leitura
10

.  

 Jauss argumenta que vigoravam dois modelos de história da literatura. O mais atual seria 

o que ordena obras de acordo com tendências gerais e gêneros, para depois abordar as obras 

individualmente de acordo com sua cronologia. A segunda, seguindo o padrão da Antiguidade, 

                                                
8
 EAGLETON, Terry. ob. cit., 2006, p. 119. 

9
 EAGLETON, Terry. ob. cit., 2006, p. 123. 

10
 ZILBERMAN, Regina, ob. cit., 1989. 
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corresponde a uma cronologia dos grandes autores e analisando-os sob o esquema de vida e obra. 

Dessa forma, o autor elabora diversas considerações sobre a teoria literária, anterior e 

contemporânea a ele. Essas teorias não estariam conseguindo abarcar o aspecto histórico como 

Jauss compreende, uma vez que se caracterizam como um encadeamento cronológico de autores 

e obras, decorrenco com isso o desaparecimento da historicidade das obras.  

 Zilberman indica que além da crítica a falta de historicidade das abordagens da história da 

literatura, Jauss aponta que esta também se afastou da perspectiva estética, uma vez que os 

historiadores da literatura se limitam a apresentar um passado acabado, deixando ao crítico 

competente o juízo sobre a literatura do presente inacabado “e apegando-se ao cânone seguro das 

“obras-primas”, permanecerá ele [...], em sua distância histórica, uma ou duas gerações atrasado 

em relação ao estágio mais recente do desenvolvimento da literatura”
11

. Para Jauss, dessa forma, 

o valor e a qualidade de uma obra não “resultam nem das condições históricas ou biográficas de 

seu nascimento” e nem no lugar que ela ocupa no desenvolvimento de um gênero e  sim “dos 

critérios da recepção, do efeito” 
12

 

 Para entender o impasse entre a história e a estética, Jauss examina a filosofia do século 

XIX. O positivismo influenciou a história da literatura, uma vez que foi aplicado o princípio de 

explicação causal nas análises literárias. A corrente idealista, da estética de Croce, também gerou 

problemas, visto que preferiu suprimir a história. Nesse sentido, Jauss conclui: 

 

Da orientação definida pela escola positivista e pela idealista destacaram-se a 

sociologia da literatura e o método imanentista, aprofundando ainda mais o 

abismo entre poesia e história. Tal se revela com a máxima nitidez nas teorias 

literárias antagônicas da escola marxista e da formalista, escolas estas que 

constituirão o ponto central de meu panorama crítico da pré-história da ciência 

literária atual.
13

 

 

A sociologia marxista, segundo Jauss, não concebe a história da arte como um processo 

independente, uma vez que afirmam a função reprodutora da arte. Assim, o caráter estético das 

obras decorreriam de sua reprodução da sociedade, a literatura enquanto aspecto da 

superestrutura refletiria a infraestrutura. Essa teoria não compreenderia de maneira satisfatória a 

literatura moderna, visto que apenas “uma porção reduzida da produção literária é permeável aos 

                                                
11

 JAUSS, Hans Robert. A história da literatura como provocação à teoria literária. Trad. Sérgio Tellaroli. São 

Paulo: Ática, 1994 (Disponível em: https://ufprbrasileiraluis.files.wordpress.com/2015/02/jauss-arquivo-

melhor.pdf) p. 8.  
12

 JAUSS, Hans Robert. ob. cit., 1994. p. 7. 
13

 JAUSS, Hans Robert. ob. cit., 1994. p. 14.  



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE –  
            24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

50 
 

acontecimentos da realidade histórica, e nem todos os gêneros possuem força testemunhal no 

tocante a „lembrança dos motivos constitutivos da sociedade‟”
14

.  

Segundo o teórico mesmo que uma obra represente a função reprodutora da arte, a 

sociologia marxista não daria conta da multiplicidade de textos literários que não são possíveis de 

se reduzir a cânones. Zilberman indica que para Jauss essa teoria ao afirmar a função reprodutora 

da arte, não teria se libertado do conceito platônico de imitatio nature. Nesse sentido, Jauss 

objetiva alterar esse quadro, propondo uma história da arte fundada na perspectiva do sujeito 

produtor, a do consumidor e a interação entre estes. Este enfoque conseguiria superar a 

abordagem exclusivamente mimética, uma vez que consideraria dialeticamente a função da arte, 

formadora e modificadora da percepção.  

Para Zilberman essa afirmação aproxima Jauss dos formalistas russos, pois ao indicar a 

presença do recebedor, “aborda a questão pelo ângulo da percepção do objeto estético e das 

modificações por que passa”
15

, o que era  tema caro aos formalistas. Porém, Jauss aponta uma 

insatisfação com o programa de Tinianov, uma vez que ele enxerga uma separação entre a 

literatura, vista de maneira imanente, e a história. O autor reconhece que Tinianov promoveu uma 

ruptura com o conceito de evolução encarada de maneira linear, gradual e contínua por um 

processo com mudanças bruscas e conflitos entre gêneros rivais. Enxergando nessa mudança  

uma importante contribuição.  

Porém, para Jauss essa visão não historiciza a literatura de maneira satisfatória, afirmando 

que:  

 

Contudo, compreender a obra de arte em sua história — ou seja, no interior da 

história da literatura definida como uma sucessão de sistemas — ainda não é o 

mesmo que contemplá-la na história — isto é, no horizonte histórico de seu 

nascimento, função social e efeito histórico. O histórico na literatura não se 

esgota na sucessão de sistemas estético-formais; assim como o da língua, o 

desenvolvimento da literatura não pode ser determinado apenas de forma 

imanente, através de sua relação própria entre diacronia e sincronia, mas há de 

ser definido também em função de sua relação com o processo geral da história
16

 

 

 A estética da recepção, segundo Jauss, seria o caminho para reunir a estética e a história, 

através da incorporação do leitor na análise da história da literatura. Ainda é importante indicar a 

formulação de um novo conceito de leitor, diferente do entendido pelo marxismo e pelo 

formalismo. No primeiro o leitor é entendido como parte do mundo apresentado pelo texto 

                                                
14

 JAUSS, Hans Robert. ob. cit., p. 16. 
15

 ZILBERMAN, Regina,  ob. cit., 1989. p.32. 
16

 JAUSS, Hans Robert. ob. cit., 1994. p. 20. 
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enquanto e no formalismo como sujeito da percepção que através das indicações contidas no 

texto, possui apenas a função de distinguir a forma e descobrir o procedimento. O leitor para 

Jauss tem uma participação ativa na história literária, pois a “historicidade da literatura” é 

“nascida de seus intercâmbios com o público”
17

. 

Assim, Hans Jauss se contrapõe a essas concepções teóricas, mas reconhece suas 

contribuições. O caráter estético pode ser percebido através da comparação com outras leituras. E 

o valor histórico pela abordagem da recepção da obra no momento de sua publicação e ao longo 

do tempo. Jauss apresenta os fundamentos de sua teoria a partir de sete teses, para Regina 

Zilberman, as quatro primeiras possui características de premissa e as três últimas características 

metodológicas. 

A primeira tese, segundo Zilberman, é sobre a historicidade da literatura, quando esta se 

mostra aberta a leitura, gerando um diálogo entre a obra e o leitor. Aponta também para a 

possibilidade da obra se atualizar através da leitura, demonstrando a vivacidade dos textos 

literários. A historicidade coincide, portanto, com a atualização da obra literária, que é efetivada 

pelo leitor. E a obra se mostra mutável e não fixa numa essência alheia ao tempo.   

Na segunda tese, Jauss afirma que o saber prévio de um público (saberes literários e 

saberes da vida) determina a recepção.  O texto dialoga com as experiências que o leitor possui. 

Mas a recepção é um fato social, pois é uma medida comum localizada entre as reações 

particulares. Jauss utiliza o conceito de “horizonte de expectativa”, oriundo de Gadamer, para 

indicar esse arcabouço que o leitor e a obra possuem.  

A terceira tese postula que o texto pode satisfazer o horizonte de expectativas do leitor ou 

provocar o estranhamento e assim romper com o horizonte, em maior ou menor grau. A distância 

entre as expectativas do leitor e sua realização é chamada de “distância estética” e determina “o 

caráter artístico de uma obra literária”. Para Zilberman estes é um ponto de aproximação entre 

Jauss e os formalistas russos, uma vez uma boa obra é aquela que rompe com a percepção atual 

do público. E como o horizonte de expectativa pode mudar com o tempo, uma obra com 

características novas pode ser tornar comum para futuros leitores.  

Segundo Zilberman a quarta tese é a que está mais ligada à hermenêutica. Nesta tese, 

Jauss procurou examinar as relações entre o texto e a época de seu aparecimento. Também 

analisa a possibilidade de distintas interpretações entre a recepção do passado e as atualizações 

de outros momentos históricos. Assim, faz considerações sobre como entende que os sentidos de 

um texto são reconstruídos no decorrer da história. Para Jauss: 

                                                
17

 ZILBERMAN, Regina. ob. cit., 1989 .p. 33.  
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a reconstrução do horizonte de expectativas de uma obra é um aspecto 

fundamental para essa construção de sentido. Tal reconstrução é importante, 

pois ela permite que se conheça a história do efeito (conceito empregado de 

Gadamer), ou seja, o modo como o próprio ato de compreensão está abarcado 

pela história. Expliquemos: para Jauss, a própria consciência que interpreta um 

texto (leitor, público, críticos) está envolvida num processo histórico que afeta o 

modo como esse é lido. 
18

 

 

Zilberman intitula as três últimas teses como “programa de ação” visto que o teórico 

esclarece o seu programa metodológico. Jauss investiga a literatura sob os seguintes aspectos 

diacrônico, sincrônico e relacionados com a literatura e a vida prática. Na quinta tese ele analisa 

o aspecto diacrônico, situando a obra na “sucessão histórica”, levando em consideração a 

experiência literária que provocou no decorrer da história. Jauss indica que a importância de uma 

obra varia com o tempo, determinando uma revisão das épocas passadas em relação à percepção 

do presente. Para ele a noção histórica deixa de ser vista de forma de progresso, mas sim de 

“reavaliações e retomadas de outras épocas, obrigando a história da literatura a manter-se atenta e 

a repensar sua metodologia, que não pode mais limitar-se ao alinhamento unidirecional e 

unidimensional dos fatos artísticos”
19

. 

A sexta tese aborda sobre o aspecto sincrônico do projeto de história da literatura de 

Jauss. As obras são lidas a partir da história de sua recepção, articulando várias fases (movimento 

diacrônico), mas também deve articular a leitura de uma obra no momento de seu aparecimento. 

Dessa forma, deve ser articular a sincronia e a diacronia, uma vez que são os momentos de 

intersecção entre eles que revelam a historicidade do texto: 

 

Jauss propõe que sejam feitos cortes no antes e depois da diacronia para que se 

possa perceber que, embora os textos literários (textos produzidos em diferentes 

momentos históricos) apareçam para o público como se pertencessem a um só 

tempo, sendo,  pois submetidos ao horizonte de expectativa desse público, eles 

foram alvo de recepções específicas em certos momentos históricos
20

. 

  

A sétima, e última tese, examina a relação da literatura com a sociedade. Jauss se opõe a 

visão marxista, que entende a literatura como reflexo da sociedade. Segundo o teórico a arte não 

existe para confirmar o que já é conhecido, mas para contrariar expectativas. Zilberman indica 

que essa ideia tem origem no formalismo, mas é ampliada. Dessa forma, a literatura pode levar o 

seu leitor a uma nova maneira de entender a sociedade.  

                                                
18

 ZAPPONE, Mirian,  ob. cit., 2009. p. 160.  
19

 ZILBERMAN, Regina. ob. cit., 1989. p. 38. 
20

 ZAPPONE, Mirian,  ob. cit., 2009. p. 161.  
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 Percebemos que a Estética da Recepção de Hans Jauss contribuiu para repensar o caráter 

estético e histórico da literatura. Na história da literatura proposta pelo leitor é centrada em um 

novo aspecto, a recepção do público. Essa recepção deve ser analisada nos diferentes públicos e 

tempos históricos, evidenciando a historicidade das obras.  

 

WOLFGANG ISER E A TEORIA DO EFEITO  

Wolfgang Iser concentra sua teoria no efeito que a obra causa no leitor no momento da 

leitura, marcando uma diferença com Jauss visto que sua estética da recepção está calcada na 

recepção, na resposta pública da obra. Luiz Costa Lima explica a diferença dos dois da seguinte 

forma
21

:  

Jauss está interessado na recepção da obra, na maneira como ela é (ou deveria 

ser) recebida, Iser concentra-se no efeito (Wirkung) que causa, o que vale dizer, 

na ponte que se estabelece entre um texto possuidor de tais propriedades - o 

texto literário, com sua ênfase nos vazios, dotado pois de um horizonte aberto - e 

o leitor. Com o primeiro, pensa-se de imediato no receptor, com o segundo, ele 

só se cogita mediatamente. [grifos do autor]
22

. 

 

 Como já apontado na introdução, o texto que inaugura a teoria de Iser é ensaio “A 

estrutura apelativa dos textos: indeterminação como condição do efeito da prosa literária”, de 

1970. Porém, não será este que será utilizada para expor as principais características da teoria do 

efeito, mas sim a obra O ato da leitura: uma teoria do efeito estético, cuja a primeira edição data 

de 1976
23

. Visto que nesta obra o autor desenvolve importantes premissas de sua teoria, como o 

leitor implícito e a interação entre o  texto e o leitor. Também será utilizado o artigo “A interação 

do texto com o leitor” publicado na coletânea sobre a estética da recepção organizada por Costa 

Lima, em 1979
24

. 

 A influência da obra de Ingarden é evidenciada nos textos de Iser. Ingarden descreve a 

obra literária como uma produção esquemática, que esboça o seu objeto. O texto aparece para 

Ingarden de maneira incompleta e com lacunas. É nesse sentido que Iser postula uma importante 

característica de sua teoria, a relação entre texto e leitor. Como os textos não são figuras plenas, 

mas sim enunciados cheios de lacunas, exigem do leitor o seu preenchimento, que se realiza 

através da projeção do leitor.  

                                                
21

 LIMA, Luiz. “O leitor demanda (d)a Literatura”. In: LIMA, Luiz. A literatura e o leitor: textos de estética da 

recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 9-39.  
22

 LIMA, Luiz. ob. cit.,  1979, p. 25.  
23

 No Brasil a obra foi traduzida e publicada em dois volumes. O Ato da Leitura: uma teoria do efeito estético 

volume I de 1996, e o segundo volume em 1999 pela editora 34..  
24

 LIMA, Luiz. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. Nesta 

coletânea encontramos também texto do Hans Iser, Karlheinz Stierle e Hans Gumbrecht.  
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 Iser indica que a indeterminação derivada dos vazios do texto, os pontos de 

indeterminação, como designado por Ingarden, devem ser entendidos como:  

 

menos para descrever uma lacuna na determinação do objeto intencional ou dos 

aspectos esquematizados, do que a ocupação, pela projeção do leitor, de um 

ponto determinado do sistema textual. Em vez de uma necessidade de 

preenchimento, ele mostra a necessidade de combinação. Apenas quando os 

esquemas do texto estão inter-relacionados é que o objeto imaginário começa a 

se formar. Esta operação, exigida do leitor, encontra nos vazios o instrumento 

decisivo
25

.  

 

 É importante apontar que nesse ponto Iser amplia a definição de Ingarden, uma vez que 

este indicou a categoria de indeterminação da obra, mas não a entendia como comunicação com o 

leitor, e sim como um processo de simulação empreendido pelo leitor. O leitor, para Ingarden, 

deveria distinguir as indeterminações que deveria preencher ou não. Sendo considerado 

negligenciáveis os vazios que não levem à representações de imagens representáveis. 

 Neste artigo, Iser ainda se contrapõe a ideia proposta pelos formalistas russos da arte 

como meio de dificultar a percepção. Citando Chklovski, Iser aponta que os formalistas 

acreditavam que a arte complica a percepção do objeto, resultando em um maior período de 

preocupação com o objeto. Para Iser essa noção não é aplicável, visto que o texto ficcional não 

tem um objeto dado, cuja transferência produziria um efeito no leitor.  

Iser indica que mesmo que o conceito de percepção não seja utilizado tão rigidamente por 

Chklovski, implica em uma compreensão determinada do objeto. Dessa forma: 

 

não se pode dizer que a arte complica percepção do objeto, mas sim que, por 

seus graus de complexidade, dificulta a constituição do sentido, consequente à 

ideação pelo leitor. Só então se torna significativo o tempo de ocupação como 

característica da arte, pois o dificultar a formação de imagem não só afeta cada 

processo individual de constituição do sentido, mas ainda leva à diversificação 

repetível das formas inovadores de significação
26

  

 

 Em O ato de leitura, Iser também teoriza sobre a incompletude do texto e a comunicação 

deste com o leitor. Assim, a literatura se realiza na leitura. Afirmação que gera certa 

ambigüidade, a literatura é vista com existência dupla, ou seja, independentemente da leitura, nos 

textos e bibliotecas, e também é potencial, ao se concretizar através da leitura. Segundo Iser, o 

                                                
25

 ISER,Wolfgang. “A interação entre o texto e o leitor”. In: LIMA, Luiz. A literatura e o leitor: textos de 

estética da recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 106. 
26

  ISER, Wolfgang. ob. cit. , 1979, p. 112. 
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verdadeiro objeto literário não é o texto e nem a experiência subjetiva, e sim a interação entre 

ambos. Pois: 

enquanto matéria dado, o texto é mera virtualidade, que se atualiza apenas no 

sujeito. Em consequência, o texto ficcional deve ser visto principalmente como 

comunicação, enquanto a leitura se apresenta em primeiro lugar como uma 

relação dialógica. 
27

 

 

 Dessa forma, vemos que no ato da leitura, Iser enfatiza sobretudo a interação do leitor, 

nesse sentido que é definido o conceito de leitor implícito. Este conceito que sublinha o papel 

ativo do leitor de ficção, contempla simultaneamente dois aspectos, referentes tanto à instância 

do texto como à da leitura:  o leitor passa a ser percebido como uma estrutura textual - leitor 

implícito - e como ato estruturado - a leitura real. O leitor só existe na medida em que o texto 

determina sua existência e as experiências processadas são transferências das estruturas 

imanentes ao texto.  

 O leitor implícito aparece das estruturas textuais, na medida em que estas reivindicam sua 

participação. Assim, a criação literária, devido a sua  organização textual, antecipa os efeitos 

previstos sobre o leitor. Mas, os princípios de seleção que possibilitam a atualização do texto são 

particulares a cada leitor. Segundo Iser: 

 

Esse esquema também revela que o papel do leitor, inscrito no texto, não pode 

coincidir com a ficção do leitor. Pois é através da ficção do leitor que o autor 

expõe o mundo do texto ao leitor imaginado; assim o autor produz uma 

perspectiva complementar que a construção perspectiva do texto. Na ficção do 

leitor mostra-se a imagem do leitor em que o autor pensava, quando escrevia, e 

que agora interage com as outras perspectivas do texto; daí se pode deduzir que 

o papel do leitor designa a atividade de constituição, proporcionada aos 

receptores dos textos. Nesse sentido, o esquema descrito do papel do leitor é 

uma estrutura do texto. Mas, como estrutura do texto, o papel do leitor 

representa sobretudo uma intenção que apenas se realiza através dos atos 

estimulados no receptor. Assim entendidos, a estrutura do texto e o papel do 

leitor estão intimamente unidos
28

. 

 

É importante ressaltar que a concepção do leitor explícito não é uma abstração de um 

leitor real, mas um relação entre intenção do texto e preenchimento do leitor, visto que o “sentido 

do texto é apenas imaginável, pois ele não é dado explicitamente [...], apenas na consciência 

                                                
27

 ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. Volume 1. São Paulo: Editora 34, 1996, p. 

123. 
28

 ISER, Wolfgang, ob. cit.  1996, p.75.  
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imaginativa do receptor se atualizará”
29

. Para Iser apenas a imaginação do leitor é capaz de captar 

o não-dado pelo texto.  

 Em O Ato de leitura (no volume 2 da publicação brasileira), Iser desenvolve a interação 

entre o texto e o leitor, se contrapondo a teorias linguísticas e teorias marxistas de “prefiguração 

da recepção” que indicam que um texto “imprime-se automaticamente nas consciência de seus 

leitores”
30

. O texto aparece como uma rua de mão único em direção ao leitor e não uma 

comunicação entre os dois.  

 Assim, Iser aponta a necessidade de compreender a literatura como uma interação 

dinâmica entre leitor e texto. Os estímulos gerados pelo texto fogem do controle total do mesmo, 

e seria justamente esse hiato que gera a criatividade da recepção. Para Iser a leitura só se torna 

um prazer quando a participação do leitor começa, quando o texto oferece esse espaço de 

participação do leitor. 

 Para Iser, a estrutura dos textos ficcionais pode provocar uma modificação das 

expectativas do leitor, esse processo evidencia a leitura de ponto de vista em movimento, uma 

vez que no processo de leitura interagem incessantemente expectativas modificadas e lembranças 

transformadas. Nesse sentido, destaca-se o trecho: 

 

Tal processo de tradução evidencia a estrutura hermenêutica elementar da 

leitura. No texto, cada correlato de uma enunciação prefigura, através de suas 

representações vazias, a correlação seguinte, construindo, em virtude de suas 

instituições satisfeitas, o horizonte para enunciação anterior. Daí segue: cada 

momento da leitura representa uma dialética de protensão e retenção, entre um 

futuro horizonte que ainda é vazio, porém passível de ser preenchido, e um 

horizonte que foi anteriormente estabelecido e satisfeito, mas que se esvazia 

continuamente; desse modo, o ponto de vista em movimento do leitor não cessa 

de abrir os dois horizontes interiores do texto, para fundi-los depois. 
31

 

 

Esse processo se torna necessário porque não somos capazes de captar o texto em um só 

momento. Esse ponto de vista de movimento do leitor que abre os dois horizontes do texto e 

depois os funde. A leitura se mostra como uma criação, uma maneira de compreensão produtiva.  

 Observamos na teoria da efeito estético de Iser um papel de comunicação entre leitor e 

texto, o leitor é levado a refletir e indagar o que está lendo lhe atribuindo um sentido, superando 

dessa forma a imanência da obra literária.  

                                                
29

 ISER, Wolfgang, ob. cit.  1996, p.75.  
30

 ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. Vol 2. São Paulo: Editora 34, 1999, p. 9. 
31

 ISER, Wolfgang, ob. cit., 1996, p. 17. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA E O USO DOS “MEMES”  

EM SALA DE AULA 

Gabriel Matias 

 Gilson dos Reis 

 Olavo Passos de Souza 

 

O artigo em questão possui em seu cerne dois objetivos. Primeiramente, trazer ao leitor 

uma breve perspectiva sobre as propostas de inserção midiática no ensino, baseando-se no 

currículo. Após tal, num segundo momento, trazer à tona a importância das imagens no ensino 

de história – visto que o enfoque no nosso trabalho são os memes, conceito que será também 

explicado. É importante desde já notar que este trabalho tem também sua manifestação prática 

e que será descrita em seu decorrer, sendo ambos complementares para o melhor 

compreendimento da proposta do uso dos memes em sala de aula, que é o tema central no 

trabalho. 

Ao debruçar-nos sobre a temática das mídias dentro do ensino de história, das vantagens 

que ela traz e também das dificuldades que circundam a inserção de tal, se fez necessário num 

primeiro contato, antes de quaisquer ponderações, voltar um pouco, aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) de 1998
1
, e como a mesma trata este assunto. De tal modo, 

antes de apresentar as considerações propriamente ditas da PCN e seus impactos é importante 

tomar nota de que a mesma, por ser um documento de quase 20 anos atrás, possuía outras 

preocupações e uma outra linguagem. Em alguns momentos, para nós que já estamos 

acostumados com a linguagem tecnológica, o trato deste material parece estranho e as vezes 

até mesmo cômico, mas que não invalida o uso da mesma, aliás sendo até um motor de 

debate. 

Para tanto, este fator de ser um documento já datado é a primeira nuance interessante 

em que é possível ampliar a discussão. O primeiro fator passível de estranhamento são os 

itens levantados. A PCN traz propostas para a introdução de mídias como a Televisão, o 

Rádio, o Videocassete, o Computador e vários outros itens que para nós hoje não são 

símbolos de tecnologia.  O documento quando fala da televisão demarca, entre outros fatores, 

dois pontos mais importantes: a TV é um item comum nas casas e que tem um alcance a 

todos, ou quase, e muitos programas de conteúdo educativo são produzidos. O revés apontado 

                                                           
1
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/introducao.pdf> . Acesso em: 25 ago. 2018, 20:55 
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aí, em contraponto ao argumento anterior é que, a mesma muitas vezes apresenta 

“conhecimentos” ou informações sem base, reportagens sem muito filtro, o que prejudicaria 

uma construção mais correta do saber. Quando trata do rádio o documento fala de maneira 

que para época tem total sentido – não que hoje esse sentido tenha sido totalmente perdido, 

mas já não possui a mesma forma. O item é determinado como algo que traz uma linguagem 

mais cotidiana ao aluno, que é algo mais próximo e corriqueiro e por isso se possibilitaria 

uma construção de saber à Freire, que se aproximasse mais da realidade do discente. Ainda, 

ditando agora sobre o videocassete, dá ao objeto uma característica de – adequando a 

linguagem, reconhecemos nos vídeos – “imersão”. O aluno vendo um filme, percebendo 

graficamente uma outra realidade e com isso a compreendendo melhor. 

Fazendo-se uma separação proposital, a fim de contemplar o próprio desenrolar da 

PCN, discute-se então acerca do Computador, que não à toa ocupa a maior parte do ponto das 

tecnologias da proposta. Esta tecnologia que atualmente já está totalmente presente no dia a 

dia da criança, quando da formulação do documento era algo muito novo e que não era plural 

na sociedade. O item era tratado como uma ferramenta ainda a ser explorada e dando-se assim 

as possibilidades da mesma, dizendo que era possível ao professor desenvolver experimentos 

sem a necessidade de laboratórios específicos, a exemplo de Física e Química, com programas 

simuladores. O documento marca ainda a função de edição e correção de textos das máquinas, 

mas alerta a todo momento para a importância da mediação do professor nas atividades  e da 

necessidade do preparo necessário para operá-la. 

Estes exemplos são de suma importância para a compreensão de alguns fatores no 

debate da Proposta. Destes, dois pontos emergem e se fazem cerne da discussão: O papel das 

tecnologias e o papel do professor. Neste cenário, a inserção das tecnologias é moldada como 

um fator de pluralização da construção do saber – no caso da intenção do corrente artigo, do 

saber histórico – e para além disso, de uma maior exploração de diferentes tipos de 

aprendizagem, sejam elas auditivas, visuais ou ambas. O que se desponta como um 

questionamento é se essas tecnologias  por si só teriam uma capacidade de desenvolvimento 

de conhecimento, visto que a PCN muitas vezes dá a entender que os alunos estão 

acostumados com os itens apontados e muitas vezes sendo o professor apenas instrumento de 

mediação, o que nos leva ao segundo ponto: neste cenário, qual o papel do professor? Em 

uma fala em congresso, a estudiosa Lídia Silva de Freitas apresenta diversas críticas a 

sociedade de informações e preocupações acerca das construções de conhecimento dentro da 

mesma. Ela deixa claro que o professor não pode se pôr como “calçada” apenas no caminho 
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das construções de saberes, que o mesmo tem que ser ativo dentro dos processos e, assim 

como nas considerações da PCN sobre a Televisão, ela discorre sobre essas informações em 

turbilhão as quais tanto podem ser um auxílio como um atraso. 

Junto a tal debate, imiscui-se agora na discussão uma ideia anterior e que é o foco 

principal da discussão, o Computador – que vai se ramificar nas mídias sociais. O item de 

maior dedicação da PCN, não à toa desponta de tal modo. A tecnologia nova na época se faz 

presente até hoje e já bastante inclusa no ambiente escolar. Não obstante, antes de tratar do 

computador a fundo, é importante demarcar algumas críticas. Na Proposta Curricular o 

mesmo aparece muito como uma ferramenta a serviço das matérias escolares, porém mais 

voltado para as exatas para desenvolver projetos e afins e, para além disso, algo relevante 

também é a cobrança que se põe diante do professor para se adequar à nova tecnologia, 

cobrando do mesmo conhecimento sobre o funcionamento do computador, mas não 

abordando nenhuma temática de oferecimento de cursos na área. 

Nesse momento, debate acerca da proposta aqui formulada se insere mais 

objetivamente. A informática se inclui na vida das pessoas de modo que, hoje, a maior parte 

das casas possui um computador. Esse instrumento que foi fonte de uma revolução, sofreu 

uma em si mesmo, com o advento da internet – essa que por sua vez se modifica 

constantemente – uma revolução também, as mídias sociais são responsáveis por boa parte da 

interação e da informação que chega as pessoas hoje. Grandes veículos informacionais estão 

presentes e alcançam todo o tipo de público. Tal realidade, dadas as devidas proporções, 

também se faz real em assuntos científicos. A internet pluralizou os conhecimentos e 

possibilitou sua modificação a partir de fóruns abertos, páginas de discussão, páginas de 

sátiras, etc. Dentro deste quadro, com o que seria uma segunda revolução dentro da internet, 

insere-se o meme
2
 que, possuindo diversas facetas, pode-se encontrar facilmente dentro da 

sala de aula, quer o professor queira ou não. De tal modo, visando assim como propõe as PCN 

e indo de encontro aos avanços das mídias sociais e das tecnologias, uma possibilidade está 

no uso desses “memes” no ensino de história se faz muito proveitoso, usando algo próximo ao 

aluno, que o atrai, o diverte e o mantém interessado em um assunto que possivelmente o 

mesmo não se importaria em uma abordagem mais “ortodoxa”, digamos assim. É necessário, 

num último momento, fazer um enquadramento. O meme aqui sugerido, antes de qualquer 

                                                           
2
 Meme é um termo da sociobiologia desenvolvido por Richard Dawkins, a fim de nomear um fenômeno que ele 

reconhece de replicação cultural, que seria como uma herança genética de algo que está no âmbito da cultura de 

um povo ou um lugar. O termo hoje é usado para designar imagens ou vídeos de humor satírico e sarcástico 

geralmente, muito correntes no facebook.  
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coisa se molda como uma imagem fixa que adquire movimento a partir das concepções e das 

modificações que ele possibilita. 

 

ACERCA DAS IMAGENS FIXAS 

O uso da tecnologia, a variedade das mídias digitais (televisão, jogos, celulares, internet 

e etc.) e uma maior acessibilidade a informações fazem do mundo hoje extremamente 

conectado. A imagem surge como um elemento importante nesse contexto, pois na medida em 

que a leitura de imagens se torna mais utilizada na comunicação de certos eventos, ela será 

mais utilizada para a busca da informação. O ensino também "sofre" dessa tendência, a 

sociedade se torna mais imagética como um todo. Portanto, utilizar a imagem como uma 

ferramenta de ensino se torna um novo desafio para os profissionais da educação. 

No campo da história, a autora Regina Maria da Cunha Bustamante faz uma breve, 

porém importante historiografia do uso das imagens pelos historiadores. Antes da década de 

1960 se utilizava imagens somente como uma complementariedade do que era escrito - algo 

como um jornal. Depois da década de 1960, se utilizou a imagem de uma forma mais 

complexa, foi pensada como um objeto de pesquisa e também elevado ao mesmo patamar de 

uma linguagem. 

A autora comenta sobre a história antiga como base nessa historiografia das imagens. O 

exemplo histórico é a Grécia Antiga. A nobreza se utilizava muito da escrita para se 

comunicar, e o historiador que se utilizava somente dessa fonte escrita para suas pesquisas se 

limitava, pois, ficava focado somente no que a elite pensava. E, portanto, com o estudo da 

imagem, depois dos anos 60, ampliou-se os aspectos para se pensar a sociedade antiga em 

diferentes modos: comportamento, hábitos, sexualidade e etc.
3
 

Já a autora Zamboni
4
 trabalha muita a questão da representação no ensino. Diz que tanto 

a imagem, a escrita e o passado histórico estão inseridos não questão do que isso representa 

para o aluno, em outras palavras, o quanto ele consegue construir o conhecimento de acordo 

com aquilo que ele (re)significa no mundo. Com base nisso, ela relata a importância de o 

professor intermediar as representações do aluno às exigências educacionais, que é o 

aprendizado, o conhecimento, num contexto de um mundo cada vez mais imagético, como ela 

relata abaixo: 

                                                           
3
 BUSTAMANTE, Regina Maria da Cunha. Uma imagem vale mais que mil palavras. In: Ensino de História: 

sujeitos, saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. p. 239-250. 
4
 ZAMBONI, Ernesta. Representações e linguagens no ensino de história. Revista Brasileira de História, v. 18, 

nº 36. São Paulo: Anpuh; FAPESP; Humanitas, 1998. p. 89-101.   
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Tratando-se das análises das representações construídas para atender 

às exigências educacionais, o nosso olhar dirige-se a várias situações - uma 

delas ligada à apreensão e construção do conhecimento em sala de aula, isto 

é, a relação de aprendizagem existente entre os professores e os alunos -, e a 

outra, às múltiplas mercadorias produzidas pela indústria cultural, como 

vídeos, livros, filmes, pinturas, gravuras, fotografias, enfim, todos os 

materiais considerados didáticos.
5
 

 

 

O FENOMENO DO MEME NA ATUALIDADE 

Um produto da era digital, o meme tem sua base na combinação de uma imagem com 

uma frase de origem distinta. A imagem pode retratar uma virtualmente qualquer coisa. Isto 

por si só já pode carregar teor cômico, no entanto, é a capacidade dessa imagem de ser 

adaptada para inúmeras situações, que a torna o meme possível. Frases retratando essas 

situações, são responsáveis pela adaptação da simples imagem a um meme, que possui, 

geralmente, uma base cômica.  

O meme, portanto, é geralmente uma combinação de dois elementos, um oral e outro 

escrito. Este fenômeno novo de comunicação teve sua origem factualmente na era digital. 

Para se explicar esta, deve-se olhar para dois fatores. 

O primeiro é o incrível acesso oferecido pela Internet ao indivíduo nos últimos 20 

anos. A quantidade de materiais e informação que se podem encontrar no mundo digital, de 

maneira instantânea, supera qualquer capacidade humana de pesquisa. Por isso, as 

possibilidades para a produção de um meme são quase ilimitadas, e a circulação deste 

instantânea. O acesso, antes impossível, a quase qualquer informação, incluído nesta o meme, 

tornou o sucesso desta forma de comunicação quase garantido.  

O segundo é a facilidade da produção de um meme com o uso dos computadores e da 

Internet. Graças a esse, já explicitado, acesso quase ilimitado a informações, uma pessoa tem 

em suas mãos tudo que ela precisa para produzir o novo sucesso digital. Uma imagem e uma 

frase aderindo certo contexto a esta são todos os materiais necessários para a produção.  

Esses dois fatores são a chave para entender como, nas últimas duas décadas, essa 

forma de entretenimento e comunicação alcançou pilares que jamais se esperaria. Na 

atualidade, certos memes alcançam popularidade mundial. Há todo momento se tem algum 

                                                           
5
 ZAMBONI, Ernesta. op.cit, 1998. p. 89 
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meme que está fazendo sucesso ao redor do globo, adquirindo seus dias de fama antes de ser 

esquecido e substituído por uma nova criação.  

Mas porque essas criações especificas atingem tanta popularidade, a cerca de, em 

alguns raros casos, permanecendo vivos na mentalidade popular por um ou mais anos?  

Uma resposta para isso está na aplicação bem-sucedida daquilo que, como já 

explicado anteriormente, forma o meme. Uma imagem com teor já cômico, que abre espaço 

para ilimitadas interpretações através de descrições escritas colocando-a em contexto.  

 

 

 

O caso acima pega uma imagem de teor cômico que serviu como base para inúmeros 

memes alguns anos atrás. Nela foi inserida uma outra imagem e um texto para oferecer 

contexto, criando-se assim um meme.  

 

A INSERÇÃO PRÁTICA DOS MEMES NO ENSINO DE HISTÓRIA 

Inseridos nesse contexto, os memes – imagens com conteúdo que abordam situações de 

maneira cômica, se provam como uma ferramenta conveniente para estreitar a ponte entre o 

conteúdo da disciplina e o cotidiano do aluno. De forma que facilite o diálogo entre o 

professor e o aluno permitindo também um aporte imagético para o conteúdo, o meme pode 

facilitar a memorização e a aprimorar capacidade dos alunos de correlacionar os assuntos. 

O único fator de inviabilidade do uso dos memes, é em caso de não se ter disponível 

acesso a ferramentas de projeção, afora isso, o repertório do uso dos memes é excepcional 

para o caso da disciplina História, onde se encontra um grande fundo de produção em páginas 

online, principalmente em redes sociais como o Facebook. 
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Diversas aulas expositivas foram ministradas com o uso de memes pelos graduandos 

aqui em questão, de forma a perceber a viabilidade do uso. O resultado foi que nas aulas os 

alunos ficaram mais participativos, por vezes explicando uns aos outros o plano de fundo em 

que se passa o viés cômico. Nas aulas ministradas, se utilizou o conteúdo da Segunda Guerra 

Mundial, momento histórico que sofreu a maior produção de memes na rede. 

 

 

 

Uma outra forma que se mostrou bem-sucedida para o uso do meme é a possibilidade de 

utiliza-los como parte da ferramenta de avaliação, estratégia essa que permite ao aluno fazer 

uso da memória visual como chave norteadora do desenvolvimento da questão. É percebido 

que os discentes se sentem mais estimulados a desenvolver a questão, e consequentemente 

sentem um prazer maior em abordar o assunto pedido. 

A Era da Internet é sem dúvida pungente na vida do jovem contemporâneo. Cabe, 

portanto, ao professor o dever de se adaptar às suas produções de forma a estabelecer um 

diálogo entre o que permeia a vida desses alunos e o conteúdo necessário para a sala de aula. 

Mas a principal questão para o uso de tal ferramenta é, até que ponto, ou, se é possível de fato 

utilizar imagens com teor cómico para abordar conteúdos históricos que possuem um teor 

trágico, e se isso seria de alguma forma negligente da parte do professor. Temos um exemplo 

do caso. 
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Conquanto, o conteúdo escolar do currículo da História pode de fato trazer dimensão 

real de um conflito para um aluno? Não há dúvidas que se deve mostrar o lado cruel do 

passado que carregamos, mas até que ponto é necessário ficar preso a este modelo? Diversas 

outras disciplinas utilizam-se de ferramentas incomuns, como as rimas dedicadas a decorar 

formulas de físicas ou músicas para gravar processos biológicos, não teriam, portanto, os 

memes aberto uma nova possibilidade no trato do conteúdo histórico na sala de aula? A fácil 

identificação do aluno com elementos altamente divulgados em sua contemporaneidade, 

especialmente no mundo digital em que ele mais profundamente se insere, mesclada com os 

elementos a serem tratados em sala produzem um poderoso fascínio e, mais do que isso, uma 

vontade do aluno de participar da produção dos memes, afinal, ele já conhece os 

“maneirismos digitais”, as imagens atuais e seus significados e, portanto, 50% da produção. A 

outra metade, o conteúdo histórico, pode servir como porta de entrada a uma pesquisa por 

conta própria dos discentes. 

O uso de novas técnicas de ensino para se cativar o aluno é uma prática que, nos últimos 

anos, veio ganhando força. A comédia, algo universal, é uma maneira de se conseguir a 

atenção deste aluno. O meme, portanto, se oferece através de um tom cômico de rápido 

entendimento, como uma ferramenta na atração do aluno para o aprendizado. Presente em um 

meio informal, a internet, o meme é apresentado para o estudante em um tom não acadêmico 

e, portanto, é capaz de atravessar muitas das barreiras encontradas frequentemente em alunos 

perante o ensino escolar.  

Talvez a única ressalva ao uso deste recurso seja a dinamicidade com que as diferentes 

gerações de memes se sobrepõem, sobretudo na internet. Uma imagem consagrada em um 

período de tempo anterior não necessariamente pode cativar o aluno em um momento 

posterior, pois este pode já ter caído em desuso. Mas essa dinamicidade também funciona na 

direção contrária, com o resgate de imagens em desuso pelos mais diversos motivos, então o 

professor deve se manter atento a demanda corrente para se preparar de acordo, o que passa 
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também por um bom diálogo em sala de aula com seus alunos e um mínimo conhecimento do 

ambiente virtual. 

O famoso ditado “uma imagem vale por mil palavras” é apto ao meio dos memes. Estes, 

diferente de obras literárias, não são frequentemente restringidos por barreiras linguísticas e 

culturais. A imagem, como seu próprio meio de comunicação, diferente da literatura, carrega 

um teor universalista. Isso pode ser observado no próprio significado do termo “Meme”, 

derivado do latim, uma adaptação do “gene” para o meio cultural. Uma ideia ou conceito que 

se movimenta de uma cultura a outra, se adaptando e ganhando novas formas, à medida que 

afeta estas e se transformar, sem perder a qualidade original. 

O meme, portanto, somando seu tom ao caráter universal das imagens, consegue de uma 

maneira simples, mas extremamente eficaz, transmitir uma ideia, uma informação, uma piada, 

e muitas vezes todas estas simultaneamente do criador para o receptor.  Sua transmissão 

através de diferentes meios, sejam estes a sala de aula ou a internet, permite um alcance raro 

no campo do ensino, cativando e educando aqueles que o encontram. 
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IDENTIDADE E ENSINO DE HISTÓRIA: A EXPERIÊNCIA NA 

PEQUENA ÁFRICA
1
 

Pedro Souza
2
 

Sandrine Barros
3
 

 

Certamente a inclusão das leis 10.639/1996 e 11.645/2008 foram capazes de expandir 

os horizontes das salas de aula brasileiras, sobretudo, ao tornar obrigatório, o até então 

negligenciado, ensino da história e cultura afro-brasileira e também indígena. Porém para 

além da institucionalidade, estas trazem consigo a possibilidade de criação de uma identidade, 

que se dá pela aproximação, pelo exemplo e pela identificação da descendência destes povos 

enquanto agentes participantes da produção histórica.  

Neste ensejo, nossa proposição nesse estudo é a criação de uma vivencia com estes 

campos de ciências humanas através da relação direta com os espaços históricos. Realizamos 

uma visita técnica à região da Pequena África, no Rio de Janeiro, com alunos do Ensino 

Médio Técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – 

campus Rio de Janeiro, situado no bairro Maracanã, em parceria com a Universidade Federal 

Fluminense, como parte do estágio obrigatório da disciplina de Pesquisa e Prática em 

Educação. Tal visitação tomou por base a organização proposta pelo aplicativo “Passados 

Presentes”, idealizado pelas pesquisadoras Hebe Mattos, Martha Abreu e Keila Grinberg, 

adaptada ao tempo disponível e possibilidades de deslocamento, unindo no roteiro Cais do 

Valongo/da Imperatriz, Pedra do Sal, o Jardim Suspenso do Valongo, e o Instituto dos Pretos 

Novos, nesta ordem de visitação. 

A visita técnica teve como objetivo justamente apresentar o africano traficado e 

escravizado a partir de uma visão que vai além da “coisificadora”, pois 
 

 

tal teoria (...) defende a ideia de que as condições extremamente duras da 

vida na escravidão teriam destituído os escravos da capacidade de pensar o 

                                                           
1
 Destacamos aqui que este artigo é desdobramentos das pesquisas que geraram o trabalho “Fazendo ouvir cantos 

de alegria e soluçar de dor: a experiência de uma visita técnica à região da Pequena África no Rio de Janeiro com 

alunos do Ensino Médio Técnico”, de autoria de Pâmella Passos, Pedro Souza e Sandrine Barros; apresentado no 

II Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, e portanto, pode conter conteúdos 

similares e até mesmo derivados deste. 
2
 Licenciando em História pela Universidade Federal Fluminense e bolsista de iniciação científica no Instituto 

Federal deEducação Ciência e Tecnologia – Campus Maracanã, com fomento do CNPq. E-mail: 

pedroh_souza@outlook.com.br. 
3
 Graduada em História pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: sandrinebsilva@gmail.com 
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mundo a partir de categorias e significados sociais que não aqueles 

instituídos pelos próprios senhores.
4 

 

Cabe a nós educadores apresentarmos uma visão atualizada, em termos 

historiográficos, que dê visibilidade ao escravizado como ator social.
 

Pensar na região da Pequena África, localizada na zona portuária do Rio de Janeiro, 

local de história viva e latente, é pensar muito além das questões que envolvem a escravidão 

propriamente dita. Transitar por estes caminhos é notar, a todo instante, que esta é uma prova 

material que nega, enfaticamente, o escravizado como desprovido de ações sociais, e mesmo 

políticas. Como explicar os terreiros das religiões de matriz africana, ou mesmo o surgimento 

do Samba e do Choro, na região da Pedra do Sal, partindo da crença de que o escravizado era 

um mero refletor dos ideais senhoriais? Esses locais emanam resistência. 

Trazer reflexões como estas ao cotidiano escolar é complexificar a escravidão, é 

pensá-la além do sistema de produção escravista, disseminado pela historiografia tradicional, 

que tende a uma análise do quadro político-social que leva como parâmetro as classes 

dominantes. Tal análise é muito importante para compreensão e superação das desigualdades 

que vivemos, mas não é o único caminho. Partimos do pressuposto que é importante buscar 

resgatar as complexas relações sociais presentes nos tempos escravistas, dando visibilidade à 

resistência negra. 

 

ESCOLA, LUGARES DE MEMÓRIA E FORMAÇÃ DE IDENTIDADES 

Ao longo de três séculos o modo-de-produção escravista foi, de certa maneira, 

hegemônico na sociedade brasileira, ou seja, ele fez parte da formação social do que hoje é o 

Brasil. A abolição da escravidão realizada em 1888, não sem muita luta por parte dos 

escravizados e forros, pode ter finalizado juridicamente a escravidão, mas o pensamento 

escravocrata é algo que sobrevive desde então. As marcas deste modo de pensar escravocrata 

são observáveis no racismo e na desigualdade social ainda presente na sociedade brasileira. 

No entanto, mesmo subjugado pelo modo-de-produção escravista, o escravizado foi 

um agente histórico de si próprio, um agente produtor de resistências e as marcas dessa 

resistência são observáveis ainda hoje principalmente no âmbito cultural. O roteiro delimitado 

na visita técnica buscou justamente explorar essa dupla faceta da vida escrava: a das dores e a 

da resistência. Ao mesmo tempo que o percurso foi cruzado pelo Cais do Valongo, o porto 

                                                           
4
 CHALHOUB, Sidney.Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2011, pp. 314 
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por onde passaram centenas de milhares de africanos importados, um lugar de memória onde 

a dor é latente, possibilitamos ao aluno o contato com a Comunidade Remanescentes de 

Quilombos Pedra do Sal, o berço do samba carioca e da presença de uma religiosidade 

inerente ao ritmo musical. Local de rica produção cultural e que marca o calendário de 

eventos carioca, resistindo aos avanços do conservadorismo.  

Todos os espaços visitados representam algo em comum, são lugares de memória, 

 

onde memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 

ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, suceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações. (...) A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido 

no eterno presente.5 
 

São lugares onde a disputa narrativa sobre todo o processo histórico aos quais eles 

estão interligados está em constante disputa. Estes lugares materializam o que muitas vezes 

fica desprovido de sentido na letra fria dos livros didáticos, daí a importância da visita técnica, 

propiciar aos alunos o conhecimento do passado escravista brasileiro, em amplo sentido, 

desde as dores até os momentos de resistência.  

No entanto, a importância da visita técnica não se limita a somente ao conhecimento 

pelo conhecimento. Em trabalho publicado por Stela Guedes Caputo fica latente a necessidade 

de visitar tais lugares de memória para instrumentalizar o aluno na formação de sua 

identidade, sobretudo, uma identidade combativa, para lidar com os ataques racistas 

constantes na sociedade atual, principalmente causado pelo recrudescimento do 

conservadorismo. Ao analisar a fala de uma aluna entrevista, Caputo permite que 

compreendamos a dimensão do racismo enfrentado no ambiente escolar, pois é possível 

concluir que a aluna  

 

omite sua religião, disfarça sua fé para não ser ainda mais perseguida. Esse 

mecanismo, chamado de sincretismo, esconde uma violação e fez com que 

Joyce tenha preferido dizer que apanhara de sua mãe em vez de se assumir 

como praticante do candomblé. A dolorosa prática é utilizada por quase 

todas as crianças e adolescentes que entrevistei ao longo desse tempo. (...) 

Joyce associa o preconceito religioso ao preconceito racial. "As pessoas me 

apontavam na rua e também na escola e diziam: Isso é coisa de negro!"
6
 

                                                           
5
 NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos Lugares. Tradução de Yara AunKhoury. Revista 

Projeto História. São Paulo, 1993, pp. 9.   
6
 CAPUTO, Stela Guedes. Educação nos terreiros: e como a escola se relaciona com crianças de candomblé. 

Rio de Janeiro: Pallas, 2012, pp. 200.   
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Tal relato demonstra a real necessidade de instrumentalizarmos nossos alunos para 

lidar com a valorização de sua própria cultura e com os preconceitos enfrentados, 

infelizmente, no cotidiano deles. Muito embora nossa experiência tenha extrapolado os muros 

da escola, permeia-se por eles o preconceito. Por esta razão o docente é responsável por lidar 

com esta pauta. Vale salientar aqui, novamente, que inclusive as leis 10.639/1996 e 

11.645/2008, obrigam os professores a lidarem com tal temática: (re)pensar os africanos 

escravizados e os indígenas das mais diferentes etnias como agentes históricos fundantes da 

sociedade brasileira. 

Cabe aqui também duas reflexões; qual o papel da escola e qual o papel do docente? 

Iniciemos pelo primeiro questionamento. Muitas vezes o docente é tido como alguém com a 

capacidade de salvar a sociedade, uma espécie de herói, o que põe sobre sua responsabilidade 

algo muito maior do que de fato é sua missão. Em outra situação o docente é tido como aquele 

onde somente lhe cabe a repetição de um conteúdo que permite a manutenção da sociedade tal 

qual ela é, um mero reprodutor do status quo. Mário Sérgio Cortella define as duas situações: 

no primeiro caso ele nomeia de otimismo ingênuo, no segundo de pessimismo ingênuo. E qual 

seria então o papel do educador? Acreditamos numa terceira perspectiva elucidada pelo autor: 

o otimismo crítico. Ao educador cabe ser um educador, numa relação dialética na qual ele 

pode servir para manutenção de injustiças, mas ao mesmo tempo pode instrumentalizar seu 

aluno com ferramentas críticas para compreensão do meio no qual ele está inserido
7
.  

Definido o papel do docente, qual seria o papel da Escola? Em artigo publicado, o 

pesquisador Juarez Dayrell
8
 propõe a Escola como um espaço formador das juventudes. Um 

espaço onde o cotidiano marcado pelas redes de sociabilidade vão deixar marcas nessa 

formação juvenil. Sendo assim, é possível inferirmos que neste tempo escolar os jovens 

acabam por desenvolverem distintas identidades. Como demonstramos acima, é possível que 

um jovem acabe desenvolvendo uma identidade delimitada pela exclusão e preconceito, como 

é o caso da Joyce, trazida por Stela Guedes Caputo. Demonstra-se a necessidade deste 

docente, que não é um super-homem, mas tem papel ativo nessa formação identitária, buscar 

trazer debates onde seja demonstrado o real papel dos escravizados, mais presentes em nossa 

experiência, na conformação histórica brasileira. Retirando destes o peso de uma visão 

                                                           
7
 CORTELLA, Mário Sérgio. A Escola e o Conhecimento: reflexão sobre fundamentos epistemológicos e 

políticos dessa relação. 1997. 150 f. Tese (Doutorado em Educação) - PUC/SP, São Paulo. pp.117 - 123   
8
 DAYRELL, Juarez Tarcísio. A Escola faz as juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil. 

Educação e Sociedade. Campinas, 2007   
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coisificadora já abordada, e demonstrando que o escravizado foi um agente histórico de 

resistência perante um sistema que o relegava juridicamente ao status de mercadoria. Cabe ao 

docente intermediar o debate para que se compreenda que o escravizado foi muito além de 

uma mercadoria, muito embora também tenha sido, trabalhando sua imagem enquanto agente 

histórico ativo, e não passivo, como propõem abordagens mais conservadoras da história, que 

tende a uma análise do quadro político-social que leva como parâmetro as classes dominantes. 

Tal análise é muitoimportante para compreensão e superação das desigualdades que vivemos, 

mas não é o único caminho. Partimos do pressuposto que é importante buscar resgatar as 

complexas relações sociais presentes nos tempos escravistas, dando visibilidade a resistência 

negra. 

Diante disto, tornou-se fundamental construir identidades negras que dialoguem e 

combatamo racismo presente na sociedade atual. A escola é um instrumento para que através 

de análises críticasda sociedade possamos ampliar as visões dos alunos, e também dos 

professores, sobre a temática,pois "é pelo menos na escola que se deveria ter uma visão mais 

crítica e objetiva das raízes de preconceito e discriminações raciais"
9
. 

 

A FORMAÇÃO DE IDENTIDADES PROPRIAMENTE DITA 

 

Sem construir a sua identidade “racial” ou étnica, alienada no universo 

racista brasileiro, onegro não poderá participar do processo de construção da 

democracia e da identidade nacionalem pé de igualdade com seus 

compatriotas de outras ascendências. É a partir daqui que colocamos a 

questão da importância de ensinar a história da África e do negro na 

sociedade e na escola brasileira. É possível ensinar a historia do Brasil sem 

incluir a história de todos os grupos étnico-raciais que aqui se encontram em 

condições históricasdiferentes e desiguais?10
 

 

Tendo em vista a citação de Kabengele Munanga posta acima, a vida escolar é fator 

decisivona formação de um arcabouço intelectual e também de uma rede de sociabilidade que 

são cruciais na construção de uma, ou mais identidades, ao longo da adolescência e da 

juventude. Essas identidades tendem a se entrecruzar no espaço escolar, onde, de forma geral, 

aprendemos e somos expostos a mais que conteúdos escolares, somos inseridos em um 

conjunto de hábitos e valores sociais.   

                                                           
9
 NASCIMENTO, Álvaro Pereira. Qual a condição social dos negros no Brasil depois do fim da escravidão? – o 

pós-abolição no ensino de História. In: Maria Aparecida Andrade Salgueiro (org.). A República e a Questão do 

Negro no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Museu da República, 2005, pp. 23. 
10

 MUNANGA, Kabengele. Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje? Revista do 

Instituto de Estudos Brasileiros. Brasil, n. 62, dez. 2015, pp.25. 
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Além disso, é interessante compreendermos que neste “bolo” seguem também as 

diferenças e preconceitos advindos das questões de gênero, raça e classe. Desta forma torna-se 

crucial que os educadores busquem dialogar com essas temáticas em sala de aula, para 

minimizar e expor seus reflexos no ambiente escolar.  

 

EXPERIÊNCIAS DA VISITA 

Apesar dos percalços enfrentados para a realização desta visita, como a falta de apoio 

financeiro e logístico do IFRJ, conseguimos levar nossos alunos e alunas para região da 

PequenaÁfrica, utilizando transporte público, o cartão Riocard, e uma boa quantidade de 

conversa comcondutores do transporte para permitiram a entrada de tantos alunos, o que não 

deveria ser umproblema, já que é direito concedido e autorizado pela legislação vigente. 

A falta de incentivo é algo razoavelmente comum no ensino público, seja ele das 

esferas municipal, estadual ou mesmo federal. Portanto os educadores se vêem em situações 

onde devemabrir mão de táticas, que “não são revolucionárias na medida em que não 

transformam o estatuto dopoder, não destituem determinados grupos do poder, mas obrigam 

àqueles que estão no poder areformularem permanentemente suas estratégias. As táticas, 

portanto, são transformadoras dasrelações sociais.”
11

 Aplicar a tática na prática é ultrapassar 

os obstáculos burocráticos impostos pelosistema, que dificultam o cotidiano escolar, e no caso 

da nossa visita, contribuir através dapossibilidade de criação de conhecimentos que permitam 

a construção ou o fortalecimento deidentidade(s) negra(s). 

De início vale ressaltar que a maioria dos alunos indicou que nunca havia feito uma 

visita àquela região, seja sob a tutela de alguma instituição de ensino, seja sob a 

responsabilidade individual.Esse fato demonstra a necessidade de ampliarmos o escopo de 

conhecimento sobre a cidade do Rio de Janeiro. 

Como a visita não foi uma atividade proposta como avaliação para o bimestre houve 

algumas desistências, cerca de 50% da turma compareceu. O que talvez já demonstre algumas 

das dificuldadesdo sistema educacional brasileiro. Apesar disso, os estudantes que se 

propuseram a ir, participaram einteragiram bastante com a visita, levantando questões ou 

mesmo contribuindo com os seusconhecimentos prévios. 

Pudemos problematizar com os alunos sobre o esquecimento da região da Pequena 

África frente as autoridades competentes, e como a recente revitalização da área só foi 

possível pelosinvestimentos dos grandes eventos realizados no Rio de Janeiro: a Copa do 

                                                           
11

 ANDRADE, Nívea Maria da Silva. Práticas escolares como táticas criadoras: os praticantes nas tessituras de 

currículos. Tese de Doutorado. PRoPEd/UERJ, 2011, pp. 33. 
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Mundo, em 2014 e as Olimpíadas, em 2016. Inclusive, a redescoberta do Cais do Valongo/da 

Imperatriz ocorreu nestecenário. Apesar do conhecimento teórico sobre tal localidade, não 

sabia-se sua localização geográfica. 

Tal fato só foi possível com as obras na região. Hoje, o Cais é aberto à visitação 24 

horas por dia, e foi eleito pela UNESCO, em 2017, como Patrimônio Mundial, fato que o 

coloca, segundo o órgão mundial, no mesmo patamar histórico e memorialístico que o campo 

de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ou seja, o Cais é um local que dialoga com nossa 

proposta de demonstrar as horrores e o peso do escravismo. Vale destacar que tal título 

concedido pela UNESCO está sob ameaça pelo não cumprimento de uma série de exigências 

feitas pelo órgão, como expor o título publicamente. A Prefeitura do Rio de Janeiro, sob o 

comando do pastor Marcelo Crivella parece fazer descaso com o patrimônio, agora mundial, 

ao não obedecer os critérios da UNESCO
12

. 

Durante a visita foi possível mostrar aos estudantes o local onde milhares dos negros, 

que seriam escravizados desembarcaram no Brasil. E como com a vinda da Imperatriz Teresa 

Cristina,em 1843, o Cais foi reformado, e ressignificado, para recebê-la. Encontram-se ainda 

hoje nalocalidade, dentre as três camadas de construção que compõem o espaço, os grilhões 

onde osescravizados eram presos no processo de desembarque. 

Após este ponto levamos os estudantes para a Pedra do Sal, local onde podemos ouvir 

os cantos de alegria do povo negro. Importante lugar de memória que ainda hoje marca a vida 

cultural do Rio de Janeiro, berço do Samba e do Choro.A Pedra do Sal foi um momento de 

reflexão sobre a vida cultural das negras e negros, um debate sobre a religiosidade e sua 

ligação com a cultura, onde expusemos sobre as famosas tias quituteiras e a mais famosa 

delas, a Tia Ciata e sua relação com a Cultura Negra. 

Continuamos o nosso itinerário e seguimos para o Jardim Suspenso do Valongo. Cabe 

ressaltar que, apesar de estar em nosso itinerário, possui construção que não pertence ao 

período inicialmenteproposto, pois foi erguida durante a Reforma urbanística proposta por 

Francisco Pereira Passos, em1906, ou seja, 18 anos após a Abolição. Entretanto o encontro 

com este lugar é importante paracompreender os momentos históricos do Rio de Janeiro, 

sobretudo, por representar a junção deperíodos históricos, já que muitos dos ornamentos 

utilizados neste foram retirados do Cais daImperatriz antes de seu aterramento. 

Finalizamos nossa visita no Instituto dos Pretos Novos, sua sede fica no bairro da 

Gamboa, também na Pequena África. O Instituto visa preservar a memória sobre o Cemitério 

                                                           
12

 Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/cais-do-valongo-corre-o-risco-de-perder-titulo-

de-patrimonio-mundial-da-unesco.ghtml>. Aceso em: 10 set. 2018. 
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dos Pretos Novos,localidade onde eram enterrados, os cativos recém-chegados ao Rio, que 

porventura faleciam antesmesmo de serem comercializados. Cabe destacar que a falta de 

prestigio e respeito destinada a áreafica nítida ao serem descobertos juntamente aos corpos 

resíduos produzidos pela cidade, que eramdescartados na área pelo entendimento da 

população geral que este era um local de descarte de escóriasocial. Além disso, é preciso 

informar que a área do cemitério era administrada pela Igreja Católica, responsável pelo livro 

de identificações de corpos, todos descartados em valas comuns. 

Na localidade é possível visitar ossadas semi ou totalmente completas, além de ossos 

avulsos.Bem como resquícios, como lixo cotidiano. Pudemos problematizar esta questão com 

os estudantes e materializar a real condição, por muitas vezes suavizada nos livros didáticos, 

daqueles sujeitos que desembarcavam no Brasil como fruto do tráfico atlântico de pessoas. 

Sobre a possibilidade de melhorar a visita, foram apontados alguns ajustes, como 

adicionar mais lugares ao roteiro, ou, principalmente, melhorar a logística da visita, como a 

utilização de um veículo oferecido pela instituição, o que é fundamental para expandir os 

conhecimentos ao extrapolar os muros da escola. É possível afirmar, inclusive, que em uma 

instituição privada, tal problema de logística não seria observado.  
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ENSINO DE HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA NAS ESCOLAS: 

O USO DO JONGO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

Clarissa dos Santos Pinto Pires
1
 

Raphael Braga de Oliveira
2
 

Vinnícius Alves Crespo
3
 

 

“Lutar pela diferença quando a igualdade aniquila 

e lutar pela igualdade quando a diferença insulta.” 

Boaventura de Sousa Santos 

 

INTRODUÇÃO 

Durante nossa formação no curso de História na Universidade Federal Fluminense 

tivemos contato com as disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino, voltadas, sobretudo, para 

o ensino de história dentro das escolas brasileiras. Uma das questões presente em muitas das 

rodas de discussão envolvia a lei 10.639/03 sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira 

nas escolas
4
, posteriormente modificada para inclusão da história e cultura indígena-brasileira 

na lei 11.645/08
5
. Especificamente, em Pesquisa e Prática de Ensino I, com o professor 

Everardo Paiva, realizamos a apresentação de um seminário cujo tema abarcou as noções 

gerais acerca da história da cultura afro-brasileira, no contexto do século XIX com a Abolição 

da Escravidão no Brasil (1888), dialogando com o Currículo Mínimo do Estado do Rio de 

Janeiro para o segundo ano do Ensino Médio. Tendo em vista a demanda dos movimentos 

sociais na luta histórica da população negra e a dificuldade enfrentada pelo ensino do tema 

nas salas de aula, além da preocupação no combate ao racismo, buscamos utilizar uma nova 

abordagem a partir da utilização didática da prática do Jongo. 

O objetivo aqui é baseado na valorização da resistência negra frente a toda tentativa de 

escravização recorrente na história do Brasil Moderno. Sendo assim, nosso intuito pedagógico 

concentrou-se em estimular a criticidade e a reflexão dos educandos – a partir dos conceitos 

                                                 
1
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social pela Universidade Federal Fluminense, em 2018. 

2
 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História Social pela Universidade Federal Fluminense, em 2018. 

3
 Graduado em História pela Universidade Federal Fluminense, em 2017. 

4
 Lei 10.639/03, texto integral disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm - 

Acesso em 14/09/2018. 
5
 Lei 11.645/08, texto integral disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2008/Lei/L11645.htm - Acesso em 14/09/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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de Paulo Freire
6
 – referente aos estereótipos sobre a condição dos escravos negros, enquanto 

passivos e submissos, durante o processo histórico. 

Ao longo das pesquisas dos recursos didáticos para a preparação deste trabalho, notou-

se a ausência de exemplos matérias utilizados por livros didáticos e/ou apostilas de ensino que 

abordassem a presença do negro como agente histórico, e, portanto, protagonista de sua 

própria história. Sua figura por vezes é limitada aos paradigmas da escravidão, atribuindo-lhe 

termos pejorativos e a noção da negritude como condição de ser escravo, legitimando visões 

preconceituosas e racistas, despertando a falsa impressão de que não foi deixado legado 

cultural, com apenas sua força de trabalho se fazendo presente. Porém, graças a esforços tanto 

de historiadores quanto de entidades e organizações voltadas para a valorização da história e 

cultura afro-brasileira, este cenário vem se alterando nos últimos anos conforme é 

manifestado em pesquisas acerca de importantes personalidades como Luiz Gama e Maria 

Firmino dos Reis, ou na própria mobilização social que envolveram a criação das leis citadas 

neste artigo. 

 

O NEGRO NO PÓS-ABOLIÇÃO E HISTORIOGRAFIA 

Conforme enunciado por Álvaro Nascimento
7
, houve por muito tempo na historiografia 

brasileira uma carência de estudos que abordem o negro em sua condição de “ser negro” na 

sociedade brasileira durante o momento pós-abolicionista. Por conta desse déficit, contribuiu-

se para a manifestação e circulação de ideias superficiais, sem uma devida problematização da 

questão racial, que se fez presente no ensino de história brasileira. Tais ideias se encontram 

inseridas dentro de toda uma lógica existente no imaginário coletivo em que ideias racistas se 

manifestam e reproduzem-se. 

No fim do século XIX e início do XX teorias racistas ligadas ao Darwinismo Social 

permeavam o imaginário intelectual do país. Somente na década de 1930 temos Gilberto 

Freyre, com Casa Grande e Senzala, uma construída e solidificada concepção de Democracia 

Racial brasileira
8
. Deve-se a essa teoria a ideia de que no Brasil, algo como o racismo não 

conseguiu se desenvolver, visto a suposta inexistência de relações conflituosas entre as raças, 

tal como também a forte miscigenação entre as etnias aqui presentes, contribuiu para a 

                                                 
6
 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes Necessários à prática educativa. São Paulo, Paz e Terra, 

1996. 
7
 NASCIMENTO, Álvaro Pereira do. Qual a condição social dos negros no Brasil depois do fim da escravidão? 

– o pós-abolição no ensino de História. In: APARECIDA, Maria Aparecida Andrade. A República e a Questão 

do Negro no Brasil. Rio de Janeiro, RJ. Museu da República, 2005. 
8
 FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. 30 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2002, p. 367. 
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formação dessa democracia racial. Por conta da aceitação em sua repercussão, é possível 

encontrar pessoas hoje que compartilham de tal ideologia de inexistência de racismo no país.
9
 

Durante a década de 1960, encontramos na escola marxista da USP sociólogos como 

Florestan Fernandes e o ex-presidente Fernando Henrique, uma forte oposição à interpretação 

de Freyre. Questionando a concepção de democracia racial, essa corrente construiu uma 

análise interpretativa que considerou o racismo brasileiro como resultante do processo de 

conflitos dentre classes durante a escravidão. Atribuindo uma análise teórica socioeconômica, 

desenvolveram a teoria de alienação do negro no processo produtivo no pós-abolição sob o 

uso de mão-de-obra imigrante como um dos fatores essenciais para desenvolvimento da 

desigualdade entre etnias e crescimento do racismo na sociedade. 

Tal análise foi fortemente absorvida pelos livros didáticos até o século XXI. Porém, sem 

uma devida problematização, contribuiu para a formação de uma interpretação entre alunos 

que considera o negro como sujeito passivo ao longo da história, visto que a abolição 

“libertou o escravo e o largou à própria sorte, em ocupações mal definidas e menos rentáveis, 

sem integrá-lo à sociedade (...)”.
10

. A importância das diversas formas de resistência negra 

durante e após a escravidão são dessa maneira, se não ignoradas, reduzidas de seu real valor. 

Com base nessa crítica, a corrente da Nova História da década de 1980, demonstrou que 

a questão do negro vai além de uma simples análise centrada no plano socioeconômico. 

Utilizando-se da Micro História e da História Cultura, historiadores como Carlos Hasenbalg e 

Sidney Chalhoub construíram uma corrente que considerava o negro como um sujeito 

histórico, revelando sua participação como: 

 

(...) indivíduos construtores de suas próprias histórias (refutando a ideia da 

anomia dos negros) e que, independentemente da escravidão, entende a 

perpetuação do racismo como fator determinante para a pouca mobilidade 

social de homens e mulheres negras no Brasil até os dias de hoje.”
11

. 

  

                                                 
9
 Em entrevistas posteriores ao lançamento de Casa Grande e Senzala, Gilberto Freyre explica sua interpretação 

de que a existência de democracia racial Brasil não significa a inexistência de preconceito racial na sociedade. 

Contudo, vista a realidade brasileira, os efeitos causados por sua obra na reprodução de discursos que neguem o 

racismo na sociedade brasileira e as críticas que o conceito de “democracia racial” recebeu, e recebe, devemos 

continuar a problematizar o sentido pejorativo que este conceito carrega consigo ao tratar das relações raciais do 

período escravocrata brasileira e suas consequências na história. Para mais informações sobre este caso: 

https://operamundi.uol.com.br/opiniao/16902/gilberto-freyre-disse-sim-que-o-brasil-era-uma-democracia-racial / 

https://leiturasdiversas.wordpress.com/2017/05/27/entrevista-gilberto-freyre-revista-veja-1970/  
10

 Ibid, p. 18. 
11

 Ibid, p. 19. 

https://operamundi.uol.com.br/opiniao/16902/gilberto-freyre-disse-sim-que-o-brasil-era-uma-democracia-racial
https://leiturasdiversas.wordpress.com/2017/05/27/entrevista-gilberto-freyre-revista-veja-1970/
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 Esta última corrente se mostra predominante nas últimas análises desenvolvidas sobre 

o negro no pós-abolição, e desde o fim do século XX se vem fazendo presente na abordagem 

de livros didáticos e professores sobre o tema. Contribuiu também para o fortalecimento de 

um debate preocupado com a educação e abordagem desses temas na sala de aula, como 

veremos a seguir. 

 

FORMAÇÃO DE UM DEBATE 

Um debate acerca das desigualdades étnicas e sociais se faz presente na sociedade 

brasileira. Como mencionado pelas autoras Elaine Monteiro e Mônica Sacramento
12

, criou-se 

um ambiente de discussão sobre a situação do negro no Brasil, em que fatores como o 

tratamento deste pela historiografia e o racismo inserido na sociedade brasileira são apenas 

alguns de seus pontos mais importantes. 

Às desigualdades educacionais existentes entre brancos e negros no país, somaram-se as 

reivindicações históricas de grupos do movimento negro brasileiro, como a Frente Negra 

Brasileira e o ex-senador e ativista Abdias do Nascimento, que contribuíram para construção 

da atual estrutura da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Brasileira (Lei 9.394/96). A 

sanção da Lei 10.639/03 assegurou a obrigatoriedade do ensino da cultura e história afro-

brasileira e africana, e, dessa maneira, foram propostas novas diretrizes curriculares para as 

instituições de ensino básico. Tal conquista ampliou-se aos povos indígenas em 2008, ao se 

modificar a lei para inclusão da história e cultura indígena também, com a Lei 11.645/08. 

Muito pode ser interpretado por essa modificação na LDB, ao ponto que podemos 

considera-la como uma inovação pedagógica progressista. Por meio dela a escola é 

compreendida como um local de troca de experiências. Ou seja, um local que proporciona a 

discussão acerca da cultura afro-brasileira de forma integrada ao currículo escolar. Como 

objetivo principal da lei, valoriza-se na prática docente o pensamento e as ideias de 

importantes intelectuais negros brasileiros, a produção cultural (música, culinária, dança, arte, 

relações sociais, etc.) e as religiões de matrizes africanas (como o candomblé e a umbanda).  

A pretensão, portanto, consagra-se em estimular a construção do conhecimento em diferentes 

áreas das ciências nas escolas, a respeito da participação africana na formação da identidade 

nacional. 

                                                 
12

 SACRAMENTO, M.; MONTEIRO, E.. Pontão de Cultura do Jongo/Caxambu: ação coletiva e identidade 

negra em comunidades tradicionais. In: X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, Braga. 2009. 
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A lei também é interpretada como ato político, em função da busca pela universalização 

da educação de qualidade, promovendo a valorização e o reconhecimento da diversidade 

étnico-racial frente à hierarquização cultural existente. Desta maneira, a lei é concebida como 

veículo estratégico no enfrentamento às práticas discriminatórias e racistas 

institucionalizadas, presentes no cotidiano dos discentes e nos sistemas de ensino. 

Através do ensino da História, a ressignificação destes princípios faz-se necessária visto 

que a diversidade cultural brasileira deve ser valorizada a partir da matriz cultural africana, 

pondo fim à penalização e exclusão construída histórica e sociologicamente de crianças, 

adolescentes e adultos negros. Logo, o processo da luta contra o preconceito e discriminação 

racial no Brasil torna-se um dos papéis principais exercidos pelos educadores. 

Contudo, uma questão inquietava professores e escolas: Como abordar os novos temas 

nas salas de aula? Entende-se que a modificação da LDB resulta diretamente no 

estabelecimento de um novo currículo escolar na educação brasileira. Contudo, essa mudança 

no currículo se ateria apenas e exclusivamente a educação básica? 

 

A HISTÓRIA, O ENSINO E O PAPEL DO PROFESSOR 

Utilizando o caso da História, por exemplo, pode-se entender que a nova preocupação 

em inserir a história afro-brasileira nas salas de aula contribuiu, e continua contribuindo, para 

uma reforma no currículo básico dos cursos História, de modo que participa da formação de 

uma nova geração de professores atualizados com um conhecimento acadêmico necessário 

para que, através da transposição didática
13

 em sala de aula, consiga cumprir uma importante 

missão de combate ao racismo e ao preconceito. 

Porém, quando analisado um grupo de professores já formados e sem contato com as 

novas maneiras de se abordar a questão do negro no Brasil em sala de aula, encontra-se um 

sentimento de insegurança quanto à forma de abordagem do atual currículo. O professor, ao 

mesmo tempo em que precisa desconstruir construções históricas que ainda são encontrados 

no imaginário social (como a aqui mencionada democracia racial de Gilberto Freyre) ou então 

promover a problematização de temas como o racismo e o conceito de raça, tem a missão de 

fazer de uma forma interessante para seus alunos, para que haja um processo significativo de 

aprendizagem. 

                                                 
13

 MONTEIRO, Ana Maria. Narrativas e narradores no ensino de História. In: MONTEIRO, Ana Maria; 

GASPARELLO, Arlette Medeiros; MAGALHÃES, Marcelo de Souza (Orgs.). Ensino de História: sujeitos, 

saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. p. 119-135.  
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Uma das possibilidades para o professor pode ser encontrada dentro do uso da História 

Cultural, cujo uso metodológico do Jongo será abordado aqui para trabalhar a questão do 

negro e de sua resistência no pós-abolição. Essa vertente da História possibilita a preocupação 

no resgate da agência histórica, experiência social, condições materiais e conflitos entre 

classes nos processos históricos, além de representar uma pluralidade de vias interpretativas 

aos objetos de estudo, segundo os pressupostos do autor E. P. Thompson
14

. 

Para a historiadora Martha Abreu
15

, a “cultura” pode ser entendida como organismo 

vivo e complexo em virtude de concernir conflitos, intercâmbios e sincretismos entre o 

“tradicional popular” e as chamadas “culturas da elite”. 

Em diálogo com uma corrente gramsciana da História, a cultura reflete o resultado da 

distribuição desigual dos bens econômicos e culturais que submetem os setores populares à 

opressão em suas próprias condições, estimulando a reflexão e a resistência dos mesmos à 

cultura hegemônica, na lógica de dominação entre classes. Logo, a cultura é um espaço de 

enfrentamento da relação dialógica entre os objetos e normas que circundam a sociedade, na 

perspectiva interacionista e compartilhada entre autonomia e dependência das significações 

particulares de cada classe. 

 O Jongo, portanto, é escolhido como ferramenta a ser trabalhada na experiência 

docente como forma de demonstração de uma cultura de resistência negra, durante o contexto 

histórico de exploração e preconceito racial a esta parcela da sociedade. 

 

EXPERIÊNCIA DOCENTE: ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO (1888) –  

O JONGO COMO FORMA DE RESISTÊNCIA 

Em relação à organização da parte docente do seminário houve a seguinte divisão: 

1. Uma primeira reflexão sobre a resistência dos africanos e afro-brasileiros 

escravizados, desde a vinda para o Brasil através dos navios negreiros, ressaltando o processo 

de resistência frente a qualquer tentativa de escravidão além da não submissão e a não 

passividade dos negros durante o projeto escravagista; 

2. Uma discussão acerca da construção histórica e sociológica do racismo na sociedade, 

com o intuito de debater a formação e a presença atual do racismo; 

                                                 
14

 THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: Ed. Unicamp, 2001. 
15

 ABREU Martha e SOIHET, Rachel, Ensino de História, Conceitos, Temáticas e Metodologias. Rio de Janeiro, 

Casa da Palavra, 2003. 
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3. Apresentação da figura do negro na sociedade brasileira do século XIX, da 

mentalidade vigorante de hierarquia racial e das leis pró-abolicionistas que não asseguravam 

de fato a liberdade aos negros; 

4. Exposição das diversas formas de resistência elaboradas pelos negros escravizados, 

enfatizando a prática do Jongo dentre as demais; 

5. Análise do evento da Abolição da Escravidão em 1888 a partir da ótica de 

participação popular negra sempre levando em consideração o processo de lutas, 

problematizando a assinatura da Lei Áurea com os relatos sobre a festa promovida pelos 

libertos; 

6. Duas atividades com a sala de aula: 

Atividade 1: Foram analisadas letras de dois pontos de jongo, ressaltando os 

autores, as condições de produção, o contexto histórico e inserindo o conteúdo a ser 

dado na aula; 

Atividade 2: Foi proposta para a turma, a realização de uma roda de jongo, na 

qual o professor possui o intuito de promover, por parte da ação dos alunos, o 

conhecimento histórico pela vivência da musicalidade e da dança. 

 

Durante a primeira etapa da aula, nosso grupo utilizou uma música que retratava através 

da melodia o lamento dos escravos durante a vinda dos diversos pontos de comércio 

escravocrata da África ao Brasil, através dos navios negreiros. Uma das ideias propostas era o 

exercício imaginativo do evento do comércio de escravos para o Brasil e suas características, 

onde o discente presencia a ilustração da desconstrução de sua própria família para perceber o 

trágico fato histórico. O objetivo foi estimular nos alunos a sensibilidade e criticidade ao 

processo de retirada dos africanos de seu solo materno, na submissão dos mesmos ao trabalho 

escravo concernido por torturas, violência e perseguições e no processo de desumanização 

escravocrata. 

 

No navio negreiro 

O negro aqui chegou 

Pra trabalhar no cativeiro 

Sua liberdade acabou 

Auê auê meu pai 

O negro se cansou 

Auê auê meu pai 
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De trabalhar demais
16

 

 

Na segunda etapa, incitando o diálogo com a turma, procurou-se estabelecer o conceito 

de racismo, aplicado à realidade brasileira, com a apresentação de sua construção sócio 

histórica, através da teoria de Gobineau, apresentado a tabela abaixo
17

. Dessa maneira, 

possibilitou a problematização do termo entre os próprios discentes, impedindo a 

naturalização do racismo no inconsciente coletivo, produzido pelo senso comum. 

Relacionando com exemplos mais próximos aos alunos, como a expectativa ao futebol 

europeu e africano, é sugerida a reflexão e a criticidade à permanência destes pré-conceitos no 

imaginário coletivo atual, indistinto a classes sociais ou nível de escolaridade. 

 

Raça Negra Amarela Branca 

Intelecto Débil Medíocre Vigoroso 

Propensões animais Muito fortes Moderadas Fortes 

Manifestações morais Parcialmente latentes Comparativamente desenvolvidas Altamente cultivadas 

 

Nestas concepções, durante a terceira etapa, o negro é abordado pela classe dominante 

enquanto propriedade, ausente de alma e contribuinte à sociedade somente pela força bruta 

capaz de exercer. Frente ao ideal hegemônico, portanto, os seres humanos são 

desqualificados, excluídos, violentados fisicamente e psicologicamente bem como ausentes de 

seus direitos por conta da epiderme negra. No período histórico retratado, a elaboração de leis 

pró-abolicionistas como a Lei de Terras (1850), Lei do Fim do Tráfico (1850), Lei do Ventre 

Livre (1871) e Lei dos Sexagenários (1885) são ressaltadas como tentativas de equação das 

pressões internas e externas com relação à escravidão, mas não asseguram nenhum tipo de 

liberdade ou concessão plausível aos referidos. Desta maneira, buscou-se discutir com a turma 

o ideário político sobre a falta de leis que garantissem plenos direitos ou reconhecimento de 

humanidade dos negros. 

Assim, na quarta etapa, trabalharam-se as diversas formas de resistências presentes no 

cotidiano dos negros escravizados Paralisações, abortos, formação de quilombos, as fugas, a 

violência contra os senhores, a capoeira, a religião africana, entre outras foram algumas 

                                                 
16

 Trecho de música retirado do espetáculo Navio Negreiro, apresentado pelo grupo ABBA de capoeira, no 

Teatro GACEMSS em Volta Redonda no dia 12 de maio de 2012. 
17

Arthur de Gobineau (1816-1882). Teórico francês de ideais racistas do século XIX. Tabela retirada de: 

GOBINEAU, Conde de. A diversidade das raças. In: DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à 

Antropologia Social, Petrópolis Vozes, 1981, p. 72. 
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enunciadas, com nosso grupo enfatizando os cânticos e a dança, mais especificamente, a 

prática do Jongo dentre as demais. 

A festa da abolição foi analisada, na quinta etapa, juntamente a assinatura da Lei Áurea, 

que representou o evento da Abolição da Escravidão em 1888. Neste momento foram 

apresentados e analisados a capa do jornal Gazeta de Notícias
18

, e uma fotografia da Missa 

campal celebrada em ação de graças pela Abolição da escravatura, posicionadas abaixo
19

. 

Levando em consideração a participação popular negra e a luta, caracterizando a festa a partir 

dos relatos existentes
20

, ao passo que mencionamos a falta de garantia do cumprimento da Lei 

Áurea em todo o território nacional, principalmente no Norte e no Nordeste. 

 

Na primeira atividade da aula, foram analisadas duas letras de Jongo, na sexta etapa, 

sempre levando em conta as formas de análise de música, ressaltando os autores, as condições 

de produção, o contexto histórico. O primeiro Jongo
21

 foi analisado da seguinte forma: 

 

Eu pisei na pedra 

Pedra balanceou 

Mundo tava torno 

Rainha endireitou. 

 

No primeiro verso, a “pedra” remete a figura de Dom Pedro II e a pressão a qual ele 

estava recebendo das classes populares. O segundo verso representa a instabilidade com que 

Dom Pedro II sofria, o terceiro verso simboliza os horrores e o erro da instituição da 

                                                 
18

 SILVA, Rodrigo Augusto. Brasil Livre. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 14 de maio de 1888. 
19

 Ferreira, Antonio Luiz. Missa campal celebrada em ação de graças pela Abolição da escravatura no Brasil. 

1888, P&B, i: 28,5 x 51,5 cm; sp: 33,0 x 53,0 cm. 
20

 SILVA, Eduardo. Qual Abolição?. Jornal do Brasil, Caderno Ideias, 09/05/1998. 
21

 SILVA, Eduardo. Dom Obá II, O Príncipe do Povo. P. 182. 
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escravidão e o ultimo verso faz menção a assinatura da lei áurea através da Princesa Isabel. Já 

o segundo Jongo
22

 foi analisado da seguinte forma: 

 

Pisei na pedra  

Pedra balanceou 

Levanta meu povo 

Cativeiro se acabou. 

 

O primeiro verso começa com a palavra “pisei”, que representaria a força da 

transformação através dos escravos, tal como ocorre no primeiro jongo. O segundo verso 

também representa a instabilidade com que Dom Pedro II sofria no período para por fim a 

escravidão. O terceiro verso reproduz a força da mobilização da resistência durante esse 

processo histórico de luta e no quarto verso é simbolizada a conquista do fim da escravidão 

por parte dos escravos negros e não por conta da assinatura da lei áurea através da princesa 

Isabel como é visto no primeiro Jongo. 

Para a realização da segunda parte da sexta etapa, levamos em consideração a 

professora doutora Ana Maria Monteiro
23

, em que considera a vivência da História algo auto 

intuitivo, posto que para a autora, viver é conhecer, e conhecer o processo histórico possibilita 

redirecioná-lo durante o processo pedagógico. O objetivo do grupo durante a segunda 

atividade, neste sentido, foi trabalhar a transposição didática ao passo de atender a demanda 

política, histórica e cultural de valorização à representatividade das mulheres e homens 

negros, reconhecendo suas práticas e vivências como parte integrante da cultura nacional. 

Em diálogo com o conteúdo programático apresentado, a prática educativa é calcada na 

realização de uma Roda de Jongo no espaço da sala de aula. Para que o processo de ensino 

aprendizagem seja significativo, as experiências dos discentes tornam-se essenciais. Desta 

maneira, o incentivo à experiência da tradição oral da história de resistência e luta política 

negra, representada pelo Jongo, encaixa-se na lógica de memorização, exercício, interrogação 

e vivência pedagógica. Para tal, o grupo organizou a atividade entre o momento de 

apresentação da prática da dança e, em seguida, da formação da roda do Jongo com os 

discentes. 

                                                 
22

 Jongo atribuído a Darcy Monteiro (1932-2002). 
23

 MONTEIRO, Ana Maria. Os saberes que ensinam: o saber escolar. In: Professores de História: entre saberes 

e práticas. Rio de Janeiro, RJ. Mauad X, 2002, p.81-111. 
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Com base em vídeos selecionados pelo grupo, foi possível identificar os movimentos 

recorrentes na dança, facilitando sua apresentação aos discentes. Protagonizada por um 

homem e uma mulher no centro da roda, a manifestação musical compreende passos que 

simbolizam resistência e gesticulam fuga. Para que houvesse interação entre o educador e os 

educandos, o educador pede para que sigam os seus passos de maneira a imitá-los e 

memorizá-los ao passo que atribui significado aos movimentos e aos instrumentos. 

Mediante o primeiro contato com os passos da dança do Jongo, o grupo dispõe alguns 

dos pontos de Jongo mais conhecidos para a turma. Este é o ápice do plano de aula pois é o 

momento de descontração dos discentes, que são convidados a dançar no meio da roda, 

seguindo o modelo dos jongueiros exibido pelo educador, e exercitar os conhecimentos 

adquiridos durante a aula. Apesar das interrogações acerca da execução correta da dança e, 

por vezes, da interpretação mais adequada dos pontos de jongo – que não foram explicados 

simultaneamente de propósito para incitar a curiosidade dos discentes sobre a composição das 

letras e melodias -, a turma realizou a proposta de vivenciar o conhecimento da disciplina 

escolar, dialogando com as dimensões da cultura nacional brasileira e a crítica ao imaginário 

comum. 

Para a finalização da aula, foi exibido um vídeo sobre o Jongo e sua dança praticada nos 

espaços originais de sua execução por jongueiros
24

. O grupo optou por exibir o vídeo após a 

roda do Jongo para estimular a construção do conhecimento dos discentes no contato com o 

conteúdo inédito, propiciando um momento de percepção da dança como ela é praticada pelos 

jongueiros e como estava sendo praticada na sala de aula, enquanto instrumento didático. 

O trabalho da História Cultural em sala de aula foi desafiador ao grupo e acarretou 

diversas inseguranças para sua execução. Entretanto, a opção pela vivência do conhecimento 

histórico possibilitada pela vertente cultural da História é tida como enriquecedora ao 

processo pedagógico durante a transposição didática, assegurando sua interdisciplinaridade. 

Portanto, a História enquanto disciplina escolar sob os parâmetros do currículo educacional 

nacional pode ser discutida com os educandos através de novos veículos de observação, 

atendendo suas próprias demandas de proximidade à suas próprias realidades. O ideal 

proposto foi o de executar com sucesso a apresentação de objetos tradicionais de estudo sob a 

nova ótica de análise que é a cultura. 

 

 

                                                 
24

 Vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=BSmWU7bmU-c - Acesso em 14/09/2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=BSmWU7bmU-c
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O ENSINO DE HISTÓRIA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR 

DE UMA METODOLOGIA HÍBRIDA 

Renata da Silva Feliciano
1
 

O cenário é uma sala de aula às sete horas da manhã, a professora abre a porta e se 

depara com mais de vinte e sete alunos entre meninos e meninas ansiosos pela aula, ou não. 

Fazem perguntas sobre o que vai acontecer naquele dia, pedem para ir ao banheiro, beber 

água, e antes do tradicional “bom dia!” lá vem reclamação sobre ele, aquele aluno que sentava 

lá no fundo, mas que agora senta na frente, bem pertinho da mesa do professor. E o que será 

que ele fez de novo? Pegou material do colega, falou mal de alguém, ou simplesmente abriu a 

boca.     

Mas em frações de segundos a mesma professora lembra as palavras da coordenadora 

antes de subir para aula que o mesmo aluno, que recebera tantas reclamações, deve ser 

observado a pedido da família e se for necessário chamar sua atenção, aliás, as outras mães 

também já estão reclamando dele, pois seus filhos comentam em casa sobre seu 

comportamento inapropriado.  

Opa! Esse menino em questão tem uma família, a professora também se recorda que 

os atendeu numa outra ocasião, pais divorciados, muito simpáticos e gentis, agradeciam a 

acolhida na nova escola, talvez um recomeço com novos colegas. Claro, essa não era a 

primeira escola que ele estuda. A família queria conversar sobre um laudo de TDA/H, e os 

atendimentos fora da escola que eram oferecidos para que o nosso “menino das reclamações” 

não ficasse tão prejudicado por não conseguir acompanhar as aulas com atenção devida. 

Espera aí, ainda são sete da manhã e esse aluno já tem tantas informações! E ele, como 

será que se sente? As aspas utilizadas no parágrafo acima são propositais, para alertar que 

talvez um laudo ou tantas reclamações possa rotular alguém de maneira negativa, e tal ação 

pode trazer consequências maléficas ao aprendizado.  

Muitas das ações praticadas pelo nosso aluno como: não conseguir permanecer 

sentado por muito tempo, não ficar em silêncio, não terminar as tarefas, são enquadradas pelo 

DSM V como alguém que possui Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
2
. E o que 

isso significa?     

                     
1
 Pós-graduanda no Colégio Pedro II em Ensino de História.  

2
 Organização Mundial de Saúde. Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 – 

Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas. Porto Alegre, 1993, 351p.  
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Nem sempre o TDA/H foi reconhecido através dessa nomenclatura. Ao longo da 

história
3
, a hiperatividade foi classificada como lesão cerebral mínima (1947), síndrome do 

impulso hipercinético (1957), disfunção cerebral mínima (1962), reação hipercinética da 

infância (1968), síndrome hipercinética da infância (1978), distúrbio deficitário de atenção 

com ou sem hiperatividade (1980), distúrbio de hiperatividade por déficit de atenção (1987), 

transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (1993). Os critérios utilizados para o 

diagnóstico de TDAH também se modificaram. Na maioria das vezes os nomes mudaram para 

acompanhar os resultados das pesquisas e desse modo refletir o conhecimento sobre o 

transtorno em questão.  

Não há apenas uma explicação para o surgimento do TDAH, diversos profissionais 

através do seu enfoque contribuiram com diferentes versões e para constituição do 

diagnóstico, juntos eles formam a história do TDAH com todas as suas polêmicas e 

controvérsias.   

Enfocamos que não é objetivo desse artigo se estender sobre as polêmicas que 

abragem a medicalização, tampouco os critérios de diagnóstico. Embora seja importante 

esclarecer algo comum no âmbito escolar: se o aluno tem mesmo um transtorno de desvio de 

atenção e hiperatividade, ou se é falta de educação; a resposta é que não cabe a nós 

professores, ou qualquer pessoa da comunidade escolar, a função do diagnóstico, portanto 

devemos contribuir nesse processo de descobertas, mas não fazermos conclusões. Desde do 

princípio da clínica a  medicina utiliza sinais para reconhecer doenças, distúrbios ou 

síndromes, os critérios para o laudo são válidos, são sinais clínicos, e devem ser respeitados. 

Estudos sobre a psique humana, nem sempre está exposto em resultados com dados 

laboratorias, pois nem tudo é objetivo. 

É necessária várias avaliações, em alguns casos com abordagem multidisciplinar, não 

apenas de observação durante a consulta, mas também entrevistas com os responsáveis e a 

escola, para podemos ter informações como é o seu comportamento, sociabilidade e 

aprendizado. Mas somente o médico irá avaliar se o paciente preenche os critérios 

diagnósticos para o TDAH. Entre os professores, essas dúvidas acerca do transtorno podem 

gerar sensações de impotência e frustração ao lidar com os alunos em sala de aula, não apenas 

no comportamento, mas também no processo de aprendizagem. 

O papel do professor no processo diagnóstico é muito importante, pois podemos 

observar o comportamento dessas crianças ou adolescentes em diversas situações, nas 

                     
3
 WERNER, Jairo. Saúde & educação: desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Rio de Janeiro, 2000, 103p. 
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atividades escolares individuais ou coletivas, interação com diferentes faixas etárias, enfim, a 

experiência do professor auxilia na distinção de um comportamento esperado para a idade e, 

atípico. Encaminhando esse aluno para uma avaliação, pode evitar algumas consequências do 

TDAH na escolarização como evasão escolar, suspensões, baixo desempenho acadêmico, 

prejuízo para autoestima.  

Esclarecemos que nosso intuito é trazer informações sobre metodologias a serem 

aplicadas a alunos que possuem um laudo de TDA/H, mas ressaltando que não haja 

estereótipos a fim de não engessar as práticas pedagógicas. Cada sujeito é singular e 

subjetivo, é preciso uma análise do aluno para uma melhor adequação da metodologia 

aplicada.  

           Possuímos diversas opções de ações para facilitar o acesso a alunos com dificuldade de 

aprendizagem ou com deficiência como: aplicar testes orais/verbais e escritos; testes gravados 

(o professor grava dicas das questões para quem irá aplicar utilizar com o aluno); encurtar a 

extensão da pergunta; estender a duração; usar variações; dar instruções em passos separados; 

usar apoio escrito às instruções orais; ler as instruções para o aluno; permitir o aluno a 

consulta do material didático; adaptar o tamanho da letra para o aluno com comprometimento 

visual e motor; mas como mencionado anteriormente, devemos ter nosso olhar atento para 

algumas questões.  

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, prevista na Constituição de 1988, 

na LDB de 1996 e no Plano Nacional de Educação de 2014, vigente temos o direito a uma 

formação humana integral baseada nos princípios éticos, políticos e estéticos para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Em uma escola que adota a 

tendência pedagógica tradicional os alunos com laudo devem ser acolhidos. Mas será que são 

incluídos efetivamente?  

De acordo com a Declaração de Salamanca de 1994
4
, “(...) o princípio fundamental da 

escola inclusiva consiste em que todas as pessoas devem aprender juntas, onde quer que isto 

seja possível, não importam quais as dificuldades ou diferenças que possam ter (...)”, porém, 

para que um trabalho pedagógico possa ofertar aprendizado de um grupo são necessários 

planejamentos e metodologias diferentes para que a singularidade de cada um seja respeitada. 

A escola inclusiva desenvolve as habilidades e competências dos alunos, além de tratar as 

                     
4
 UNESCO. Declaração de Salamanca. Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais. Disponível em: portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf.  Acesso em: 23 

agosto 2018. 
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diversidades independentes do desenvolvimento físico, emocional, cognitivo esperado ou não 

para a faixa etária. 

Em uma escola com tendência tradicional em que sua estrutura é baseada na premissa 

que os alunos aprendem algo pronto do mesmo modo, para que ocorra a inclusão é necessário 

adaptações, como profissionais capacitados e uma comunidade escola disposta.  

A oferta da disciplina história dentre tantos fundamentos, serve para proporcionar a 

percepção de que existe uma grande diversidade de sujeitos e histórias, estimular o 

pensamento crítico e a autonomia. E como será que esse aluno cheio de rótulos irá se 

reconhecer como um sujeito da sua própria história inserido no contexto escolar? Como 

auxiliar a construção desse pensamento crítico e lidar com sua autonomia?  

 Não há como negar que a tecnologia faz parte do dia a dia de crianças, adolescentes e 

adultos. O uso da tecnologia é alvo de vários debates atualmente, principalmente pelos 

procedimentos de sua utilização, como, por exemplo, a facilidade em obter informações ou 

hábito de buscar “trabalho pronto”; e docentes que resistem à inclusão da tecnologia em sua prática 

pedagógica.  

 Na sala de aula a tecnologia vai ganhando espaço cada vez maior, no campo da atuação 

da história pode ser um grande aliado, na construção do conhecimento. Entretanto, é 

importante ressaltar que a tecnologia, sozinha, não é capaz de mudar a prática de um 

professor. Porém, se usada de maneira contextualizada, é capaz de aproximar a rotina da sala 

de aula em algo que os alunos já estão acostumados no seu cotidiano, estreitando o 

relacionamento entre professor e aluno, que passam a compartilhar da mesma realidade. 

 Almejamos que os alunos sejam encorajados a problematizarem assuntos, auxiliando 

sua formação crítica e nos questionamentos das fontes; confirmem a veracidade das 

informações encontradas, favorecendo a percepção de recursos complementares, ou seja, 

facilitar a percepção de que um tema histórico pode ser compreendido melhor se recorrermos 

a diferentes recursos. 

 Desejamos que os alunos troquem informações com colegas de outras cidades ou país, 

entrem em contato com órgãos governamentais, instituições privadas. Assim, a tecnologia 

bem assistida pode ajudar os alunos a desenvolverem competências que lhes permitam 

apreender as várias temporalidades nas quais os diferentes agentes sociais desenvolvem ou 

desenvolveram suas ações, condição básica para que sejam identificadas semelhanças, 

diferenças, rupturas, continuidades, dominação e resistência existentes no processo histórico.  

 O Blended Learning, ou Ensino Híbrido é a proposta metodológica deste artigo para 
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uma aula inclusiva. Talvez o Ensino Híbrido seja uma grande tendência para essa geração que 

lida com tanta facilidade com a tecnologia. Consiste na mistura metodológica de recursos 

tradicionais presenciais e tecnológicos:  

 

Experimentar novas técnicas de ensino e aprendizagem, por meio do uso da 

tecnologia e de práticas integradas – presencias e online -, essas novas 

técnicas permitem ao aluno ser protagonista do seu aprendizado. Também 

chamado de “blended learning” o método alterna momentos em que o aluno 

estuda sozinho – em geral em ambiente virtual – e em grupo, quando 

interage com seus colegas e o professor
5
  

  

O Ensino Híbrido surgiu nos Estados Unidos
6
 e tem sido muito adotado na educação 

básica, pois apresenta propostas possíveis para utilizar a tecnologia na cultura escolar 

contemporânea sem deixar de lado o que já é conhecido, promovendo a inserção de novas 

técnicas integradas ao currículo. Em 2014, Lilian Bacich organizou um grupo experimental, 

através do Instituto Península e Fundação Lemann,  para introduzir esses novos modelos de 

ensino no Brasil.    

 Tal modelo de ensino pode ser oferecido por modelo de rotação, ou seja, o professor 

criará diferentes espaços de ensino-aprendizagem em que os alunos divididos em pequenos 

grupos se revezarão entre as diferentes atividades propostas de acordo com a orientação do 

professor. Esses diferentes espaços de ensino-aprendizagem, ou estações, podem ser grupos 

de discussões, leituras, criação de acrósticos, mas necessariamente, uma atividade online, 

como pesquisa de vídeos ou imagens, pois dessa forma o aluno terá a oportunidade de buscar 

novas informações e fontes de conhecimento fora do contexto escolar tradicional. 

Nesse modelo de ensino híbrido existe diferentes propostas de atuação: laboratório 

rotacional, sala de aula invertida, rotação individual , e a rotação por estação, apresentaremos 

cada uma.  

 Laboratório Rotacional consiste nos estudantes utilizarem o espaço da sala de aula e 

laboratórios; na Sala de Aula Invertida, o professor disponibiliza material ou solicita que o 

aluno estude em casa, no formato online, para que a sala de aula seja utilizado para 

discussões, resolução de alguma atividade, geralmente são propostos temas cotidianos para 

serem relacionados com o conteúdo da aula; a Rotação Individual é um modelo que cada 

                     
5
 BACICH, Lilian; TANZI NETO, Adolfo; TREVISANI, Fernando M. Ensino Híbrido: personalização e 

tecnologia na educação. Porto Alegre, 2015, 38p. 
6
 HORN, Michael B.; STAKER, Heather. Blended: usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação. 

[Tradução: Maria Cristina Gularte Monteiro; revisão técnica: Adolfo Tanzi Neto, Lilian Bacich]. Porto Alegre, 

2015, 258p. 
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aluno possui uma lista de proposta que deve contemplar em sua rotina para cumprir os temas 

a serem estudados, ele ficará em uma única estação; e por fim, a Rotação por Estações, onde 

alunos realizam diferentes atividades em estações, na sala de aula. O estudante deve passar 

por todas as estações ao longo da proposta.   

 A Rotação por Estações é o modelo sugerido neste artigo para uma aula de inclusão 

com alunos do fundamental II. Sugerimos que na Rotação por Estações os espaços propostos 

não sejam sequenciais, que as avaliações sejam diferentes, as pesquisas com problemática e as 

atividades equivalentes em tempo e dificuldade.  

 Compartilhamos um modelo de trabalho utilizado em uma capacitação de professores 

promovida pela Google Foreducation, em parceria com uma das escolas que leciono. A troca 

de informações e experiências entre profissionais especializados e professores do segmento é 

muito importante para um melhor aproveitamento e sugestões de atividades interdisciplinares. 

 

Equipe: 
 

Duração da aula: 
 

Número de alunos: 
 

Objetivo da aula 
 

Conteúdo(s) 
 

Espaços 
(entende-se por espaço qualquer ambiente que possa ser utilizado pelo 

professor para realização de uma experiência de aprendizagem) 
Atividade 

Duração da 
estação 

Papel 
do 

aluno 

Estação 1 -  
   

Estação 2 -  
   

Estação 3 -  
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Estação 4 -  
   

 

 Importante ressaltar que o papel que será desempenhado pelo professor e pelos alunos 

irá se modificar de acordo com as propostas de ensino adotadas, porém as aulas irão favorecer 

momentos de interação, colaboração, envolvimento com a tecnologia e inclusão. As estações 

por serem distintas, apesar de relacionadas pelo tema da aula, vai buscar o desenvolvimento 

da autonomia do aluno, estimulando o trabalho em grupo e a partilha do conhecimento, 

utilizando tecnologias digitais e despertando as habilidades individuais. 

 Oferecemos mais um recurso para que o professor possa ter opções de planejar suas 

aulas, unindo a tecnologia ao alcance dos estudantes, além da promoção de discussões atuais 

sobre seu papel como cidadão digital. Adaptando as necessidades, personalizando as ações de 

ensino e aprendizagem através da observação e experiência.  

 Reconhecemos as dificuldades que possamos encontrar, como falta de recursos 

necessários, computadores e rede wifi; a cultura escolar distante ou resistente às novas 

mudanças, e a falta de ferramentas tecnológicas educacionais traduzidas para o português, a 

maioria está disponível em inglês.  Segundo Adolfo Tanzi, mesmo com as dificuldades 

impostas, não podemos desistir, pois o ensino híbrido é capaz de ir além da tecnologia, 

“podemos começar a mudar os espaços dentro da sala, o papel do professor e incentivar a 

autonomia para uma aprendizagem mais personalizada do aluno”
 7

. O uso desses recursos em 

sala de aula não é obrigatório, mas a adequação ao uso desse tipo de tecnologia é primordial 

para que seja possível acompanhar as demandas e necessidades dos estudantes.   

 Tais meios não têm por finalidade substituir a presença do professor, mas auxiliá-lo na 

mediação eficiente do conhecimento, ajudando a otimizar o tempo em sala de aula e 

melhorando sua qualidade no exercício profissional. 

Um dos nossos maiores desafios como educadores é o olhar diferenciado a respeito da 

especificidade de cada aluno, o repensar sobre as práticas pedagógicas em sala de aula, e 

assumirmos nosso papel, todos da comunidade escolar, responsáveis pelas mudanças 

necessárias para vencermos os desafios de estarmos à frente de uma educação de inclusão.   

                     
7
 BACICH, Lilian; TANZI NETO, Adolfo; TREVISANI, Fernando M. Ensino Híbrido: personalização e 

tecnologia na educação. Porto Alegre, 2015, 98p. 
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O principal objetivo deste artigo, ratificamos que é uma proposta metodológica para 

utilizarmos com alunos que possuem TDAH, mas inclusão é também integração de outros 

alunos que não possuem laudo. Alguns autores afirmam que: 

 

Inclusão não se refere somente às crianças com deficiência e sim a 

todas as crianças, jovens e adultos que sofrem qualquer tipo de exclusão 

educacional, seja dentro das escolas e sala de aula quando não encontram 

oportunidades para participar de todas as atividades escolares, quando são 

expulsos e suspensos, por razões muitas vezes obscuras, quando não tem 

acesso a escolarização e permanecem fora das escolas 
8
 

 

Por esse motivo, destacamos que o ensino híbrido ao permitir uma flexibilidade em 

sua metodologia, alcança e atende a necessidade de vários alunos. O estudante nesse modelo 

torna-se bastante ativo no processo de aprendizagem, o ensino híbrido não deve ser 

caracterizado apenas pelo uso de tecnologias e games que promovam algum tipo de 

aprendizado. Longe de ser conclusão, o trabalho está só começando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     
8
 FERREIRA, Windyz B. Educação Inclusiva: Será que sou a favor ou contra uma escola de qualidade para 

todos? Revista da Educação Especial . Outubro, 2005, nº 40.  



 
 

ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE –  
           24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 
 

93 

 

HISTÓRIA E LITERATURA: REFLEXÕES SOBRE UMA  

PROPOSTA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR 

Sara Brito Mota
1
 

 

mais se escapa 

ao olhar 

do que ele atinge, 

uma coisa que finge 

saber o que faz. 

dentro dele 

somente o foco, 

pra fora mais. 

quanto da paisagem 

se perde 

na obrigação 

de focar a estrada? 

Alex Moura
2
 

 

 Toda vez que nos focamos demais em algo, tudo ao redor fica embaçado. Como 

Moura coloca em sua poesia, quantas vistas maravilhosas perdemos numa estrada por 

estarmos focados apenas na estrada e na direção, no trânsito e nos barulhos (ou ausências 

dele) do carro? Isso pode ser levado a todas as coisas da vida, mas também para dentro de sala 

de aula. 

Focamos tanto no fato passado da Revolução Francesa, nos girondinos e jacobinos e 

no 9 Termidor ou 18 Brumário, que pouco relacionamos a toda uma literatura que nascia na 

época por conta de seus ideais. O Romantismo bebe da Revolução Francesa e desse novo 

nacionalismo, assim como os impactos desse novo estilo seguem para o Brasil e acaba numa 

valorização de uma identidade originalmente nacional que seria o índio para José de Alencar 

ou o negro para Castro Alves. Porém, os alunos não percebem que ambos eventos partem de 

um mesmo ponto e acontecem simultaneamente, porque estão alocados em diferentes caixas. 

O todo fica completamente embaçado em seus próprios conteúdos, dificultando essa 

percepção tão importante para os alunos. 

                                                
1
 Mestranda do ProfHistória - UERJ, graduada em Licenciatura em História pela UERJ-FFP. Professora da 

Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Contato: sarinha_cb@yahoo.com.br 
2
  MOURA, Alex. O Entorno. Disponível em: http://alexmouraletter.blogspot.com/2018/02/o-entorno- mais-se-

escapa-ao-olhar-do.html. Acessado em 26 julho 2018 13:28.  

mailto:sarinha_cb@yahoo.com.br
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Faz tempo que o conceito de interdisciplinaridade está presente nas questões 

relacionadas à escola. Quando a Lei de Diretrizes e Bases foi instituída, criou-se o que foi 

chamado de Parâmetros Curriculares Nacionais, que deveria funcionar como um guia para os 

docentes a fim de que a reforma educacional proposta apresentasse resultados. Os PCNs 

preconizam a interdisciplinaridade como uma característica a ser buscada pela educação dos 

novos tempos e, por isso, dividiu as disciplinas em áreas de conhecimento para nortear a 

organização curricular e facilitar esse recurso entre disciplinas afins. Nesse momento, criou-se 

três grandes áreas de atuação: a linguagem e suas tecnologias, composta de língua portuguesa, 

literatura, artes, língua estrangeira e educação física; ciências da natureza e suas tecnologias 

com matemática, física, química e biologia; e as ciências humanas e suas tecnologias, 

compostas de história, geografia, filosofia e sociologia
3
. 

A partir dessa divisão ficaria mais fácil traçar o que os Parâmetros chamaram de 

tópicos estruturantes - assuntos em que o caminho interdisciplinar seria mais viável entre as 

matérias dentro de cada área. Isso levaria a uma tentativa de solucionar um problema advindo 

dos avanços tecnológicos, gerando nesse adolescente uma noção de conteúdo mais 

globalizante, ao invés de ensinamentos isolados e distantes da realidade. Caimi, ao citar Circe 

Bittencourt, professora-pesquisadora presente na comissão de organização dos PCNs, escreve 

que   

as novas proposições curriculares buscavam responder questões fundamentais 

sobre os rumos do país e sobre o significado de ser brasileiro, alternativas ao 

modelo eurocêntrico da história, e da ideologia do progresso predominantes 

na história escolar.
4
 

 

 

A DISCIPLINARIZAÇÃO ESCOLAR DA HISTÓRIA E A  

FORMAÇÃO DO CURRÍCULO 

 Para pensarmos o que é interdisciplinaridade, precisamos entender o que é disciplina e 

como ela funciona. Apesar de ser um termo bastante usado, pouco se teorizou sobre o que 

significaria o conceito de disciplina. Por muito tempo, não se diferia dos seus sinônimos e se 

definia como aquilo que era ensinado. Chervel data de meados do século XIX o surgimento 

                                                
3
 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS - Ciências Humanas. Brasília, MEC. Disponível em: 

Acessado em: 24 jul 2018 20:30   
4
 CAIMI, Flávia. Cultura, memória e identidade: o ensino da história e a construção dos discursos identitários. 

In: _ BERTA, Cristiane, ZAMBONI, Ernesta. (Orgs). Ensino de História: Memórias e cultura. Curitiba: CVR, 

2013, p. 25 
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da disciplina como uma ginástica intelectual
5
, em que o aluno estaria realizando exercícios a 

fim de formar o espírito. Isso muda a partir da Primeira Guerra Mundial, quando essa 

significação perde um pouco da sua força, e 

 

os conteúdos de ensino são concebidos como entidade sui generis, próprios da 

classe escolar, independentes, numa certa medida, de toda realidade cultural 

exterior à escola, e desfrutando de uma organização, de uma economia interna 

e de uma eficácia que elas não parecem dever a nada além delas mesmas, quer 

dizer à sua própria história.
6
 

 

 Esse conceito de disciplina escolar traz embutido uma ideia de organização seja de 

conteúdo, seja de metodologias. Através dessa ideia, os conteúdos foram fragmentados e 

separados em locus, onde podiam se desenvolver mais facilmente com suas questões próprias 

e pertinentes. A História, no caso, se desenvolve como uma disciplina voltada à formação do 

indivíduo no âmbito da cidadania que precisa aprender sobre a sua pátria, a fim de fortalecê-

la. Seus objetivos eram claros e foram estabelecidos de maneira externa a ela, como 

instrumento do Estado que se formava no mundo.  

 

A História como disciplina escolar autônoma surgiu no século XIX, na 

França, imbricada nos movimentos de laicização da sociedade e de 

constituição das nações modernas, sendo marcada por duas imagens gêmeas, 

no dizer de François Furet: a genealogia da nação e o estado da mudança
7
 

 

Aqui no Brasil, não foi diferente:  

 

A história, no entendimento dos seus praticantes, diferentemente de outras 

ciências sociais possuía uma evidente “missão”, fundada em sua capacidade 

de fazer conhecer o passado comum de uma nação e, assim, despertar o amor 

à pátria de seus cidadãos
8
 

 

 Pensando nisso, fica claro que a formação do currículo escolar que regeria essa 

disciplina veio a tona com esse intuito. Segundo Michael Apple, “as instituições de ensino 

representam um dos maiores mecanismos pelos quais o poder se mantém ou, então, é 

                                                
5
 “Uma disciplina é igualmente para nós em qualquer campo que se a encontre, um modo de disciplinar o 

espírito, quer dizer de lhe dar os métodos e as regras para abordar os diferentes domínios do pensamento, do 

conhecimento e da arte.” CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de 

pesquisa. Teoria & Educação. Porto Alegre, 1990. V.2, p. 180. 
6
 Idem. 

7
 NADAI, Elza. O ensino de História no Brasil: Trajetória e perspectivas. Revista Brasileira de História, São 

Paulo, 1993, v.13, n25/26, p.144.  
8
 GOMES, Ângela de Castro. “É a história uma ciência?”: o IHGB e os historiadores da Primeira República. In: 

A República, a História e o IHGB. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2009, p10 
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enfrentado”
9
, por isso existe uma necessidade desse Estado em mantê-las sob controle. Esse 

controle advém sob a forma de um currículo, onde se determinam os conteúdos que melhor se 

aproximam dos objetivos traçados por esse governo. Por ser um espaço de poder, deve ser 

entendido como algo dinâmico e variável, e não fixo ou imutável. As disciplinas que, ontem, 

ofereciam instrumentos favoráveis a esse Estado, hoje podem ser consideradas perigosas, 

nocivas ou até mesmo inúteis. É o que sentimos que acontece atualmente com a História. 

Antes vista como essencial para a construção de uma nação e de cidadãos que pudesse fazê-la 

evoluir e progredir, hoje é tida como disciplina perigosa e sem fins práticos para a evolução 

capitalista do país. 

Todos os componentes do sistema educativo, o currículo, os conteúdos e os agentes 

dessa escola pertencem ao que Dominique Julia chama de cultura escolar. Essa cultura 

escolar pode ser definida como  

 

um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 

inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 

coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas.
10

 
 

É importante salientar que ao se estudar a cultura escolar, percebe-se que existe a 

presença de dois currículos: o escrito e oficial, que é o construído externamente ao ambiente 

escolar (Esse em questão revela os objetivos e interesses das esferas de poder para a 

educação); e o segundo, considerado por Forquin como o “real”, aquele construído 

internamente nas escolas, através das ações dos professores que decidem o que vão transmitir 

e de que maneira irão fazê-lo. 

 

O estudo histórico das disciplinas escolares mostra que diante das disposições 

gerais atribuídas pela sociedade a escola, os professores dispõem de uma 

ampla liberdade de manobra: a escola não é o lugar da rotina e da coação e o 

professor não é o agente de uma didática que lhe seria imposta de fora. 

Mesmo se a corporação à qual pertence exerce uma pressão (...) ele sempre 

tem a possibilidade de questionar a natureza de seu ensino.
11

 

 

 Esse pouco controle sobre a forma como o currículo oficial é colocado em prática faz 

com que ele não seja apenas um espaço de controle e vigilância, mas também, um espaço que 

envolve resistência. Recentemente, vimos que através das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, 

                                                
9
 APPLE, Michael. Prefácio à edição de 25° aniversário. In: Ideologia e Currículo. p.9 

10
 JULIA, Dominique. A Cultura Escolar como Objeto Histórico. In: Revista Brasileira de História da 

Educação. n1 p. 10.  
11

 JULIA, Dominique. Op. cit, p.33 
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foram incluídas no currículo escolar, a história da África e dos povos indígenas. Originárias a 

partir de anos de luta dos movimentos negros, essa lei traz para as instituições de ensino e 

aprendizagem a necessidade de aprender e transmitir um pouco mais sobre o que foi 

silenciado por tanto tempo em virtude de preconceitos e racismos, a fim de criar uma 

consciência de tolerância e respeito na sociedade. 

 

O USO DA TECNOLOGIA AFETANDO AS RELAÇÕES  

ENSINO-APRENDIZAGEM HOJE  

Como foi visto a forma como as instituições escolares são pensadas em nosso país 

obedece a organização disciplinar e curricular. Porém, num mundo cada vez mais tecnológico 

e globalizante, é impossível que a escola não seja afetada por todas essas mudanças que 

invadem a nossa vida cotidiana. O aluno que atualmente está na escola são chamados de 

Geração Z
12

, e possui um comportamento muito mais flexível, já que está o tempo todo 

conectado às redes sociais, aos celulares, com grande acúmulo de informação, algo que Caimi 

chama de obesidade informativa.  

 

Os estudantes são consumidores vorazes dos meios de comunicação de massa, 

da cultura extraescolar, e uma vez que a escola não dialoga com este mundo 

que transcorre fora dela, raramente os jovens veem sentido nos conteúdos 

escolares, por considerá-los fragmentados, descontextualizados, a-históricos e 

distantes dos seus interesses e desvinculados das suas perspectivas de futuro.
13

 
 

 A tecnologia tem alterado muitos de nossos hábitos, quanto mais os dos alunos que 

nasceram nesse mundo globalizado em que notícias do outro lado do mundo estão em tempo 

real no seu telefone, ao passo de um clique apenas. É difícil permanecer longe e impassível 

perante o celular quando ele apita o recebimento de um email ou de uma mensagem do 

whatsapp. Sem contar o grande Oráculo do mundo atual, o Google, que tudo sabe e até 

completa as suas frases e palavras. Tudo nas nossas vidas é interativo e dependente da 

tecnologia. Para os nossos alunos, isso é ainda maior já que eles não conhecem um mundo ou 

uma estrutura em que isso não seja o natural. 

                                                
12

 Cf. KAMPF, Cristiane. A geração Z e o papel das tecnologias digitais na construção do pensamento. 

ComCiência,  Campinas,  n. 131,   2011 .  Disponível em:  

<http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151976542011000700004&lng=en&nrm=iso>. 

Acessado em  25 jul 2018 11:32. 
13

 CAIMI, Flávia. Cultura, memória e identidade: o ensino da história e a construção dos discursos identitários. 

In: __BERTA, Cristiane, ZAMBONI, Ernesta. (Orgs). Ensino de História: Memórias e cultura. Curitiba: CVR, 

2013, p. 31 
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 Hartmut Rosa trabalha na perspectiva de que há uma aceleração social, proporcionada 

por vários fatores, dentre os quais se encontra a evolução tecnológica citada anteriormente. 

Ele destaca a presença de um paradoxo em que apesar da tecnologia ter sido criada para que 

os afazeres diminuíssem o tempo de realização, a sensação que se tem é o oposto: o tempo 

cada vez mais se escasseia. Ele explica que apesar do tempo livre aumentar, também cresce a 

quantidade de atividades a serem feitas num círculo vicioso do funcionamento do capitalismo 

que  

descansa en la circulación acelerada de bienes y capital en una sociedad 

orientada al crecimiento. Por lo tanto la lógica del capitalismo conecta 

crecimiento con aceleración en la necesidad de incrementar la producción 

(crecimiento), así como productividad (la cual puede definirse en términos de 

tiempo como producción por unidad de tiempo)14 

 

Essa aceleração promove impactos sobre a vida cultural dos indivíduos que parecem 

estar sempre correndo para curtir a vida de maneira mais completa, concluindo o máximo de 

possibilidades que a vida oferece. “A aceleração sirve de estrategia para borrar la diferencia 

entre el tiempo del mundo y el tiempo de nuestra vida”
15

, pois a mesma técnica que permite 

uma realização mais rápida, promove o aumento exponencial no número de opções a gastar o 

tempo livre. Isso provoca uma mudança no nosso sentido de temporalidade que passa a ser 

uma supervalorização do presente ou daquilo a ser usado no momento imediato, o que 

François Hartog vai chamar de uma nova temporalidade denominada de Presentismo
16

. 

Então passa a ser muito comum, o professor de história ouvir de seus alunos a seguinte 

indagação: “Para que a gente tem que aprender sobre um passado que nem eu, nem meus pais 

éramos nascidos ainda?” Os conteúdos curriculares da disciplina de História estão muito 

distantes de suas vidas, isolados de todas as outras matérias escolares. Aprender a Revolução 

Francesa não tem sentido, se eles podem acessar o Google e pegar a informação que 

quiserem. Para esses alunos, é muito difícil entender que o texto puro e simplesmente não é 

importante, e sim, o raciocinar sobre ele. 

Como mudar isso? Como mudar esse panorama que tem se enraizado em nossa 

sociedade? 

A interdisciplinaridade pode ser o caminho. Cada vez mais os hábitos das pessoas tem 

se modificado por conta da tecnologia ao alcance de nossas mãos. Um desses hábitos é o da 

                                                
14

ROSA, Hartmut. Aceleración social: consecuencias éticas y políticas de una sociedad de alta velocidad 

desincronizada, Persona y Sociedad, Vol. XXV, n. 1, 2011, p. 22. 
15

 ROSA, op cit, p. 25. 
16

 Cf. HARTOG, François. Regimes de historicidade. Belo Horizonte, Autêntica, 2013. 
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própria leitura. Você não lê um texto completo, sem abrir uma nova guia e pesquisar sobre 

uma determinada palavra ou acessar outros textos relacionados àquela informação ou obra. 

Quando se trabalha numa perspectiva interdisciplinar, trabalha-se com um conceito de escola 

do diálogo usado por Mariana José  

 

onde todos são reconhecidos, não em sua individualidade, mas em sua 

unicidade. Uma escola em que cada aluno seja percebido e respeitado em sua 

maneira de pensar e expressar seus desejos e, neles, suas potencialidades.
17  

 

 

EXPERIMENTANDO UM PONTO DE CONTATO  

ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA 

 Busco em meu projeto um ponto de contato entre História e Literatura. Um problema 

que eu encontro é que não foi levado em consideração a relação existente entre essas 

disciplinas quando os Parâmetros Curriculares Nacionais foram constituídos. Ao serem 

colocadas em áreas diferentes e apartes, não se permitiu que o currículo escolar pensasse 

numa reestruturação que facilitasse seu trabalho em conjunto, e isso resulta em perdas 

pedagógicas e dificuldades de se trabalhar em conjunto. 

 Como professora da rede estadual do Rio de Janeiro, levo em consideração aqui o que 

chamamos de currículo mínimo, que é um livro com os temas e subdivisões que deverão ser 

ministrados em cada bimestre do ano. Ele foi criado para padronizar os conteúdos ministrados 

dentro das escolas estaduais com a justificativa de facilitar a vida dos estudantes que, por 

algum motivo, precisassem trocar de escola durante o ano letivo. Tudo passa por ele, desde a 

escolha do livro didático até os projetos a serem realizados na escola. 

 Quando menciono o problema curricular, faço pois, enquanto o conteúdo de história 

do primeiro bimestre para o primeiro ano do Ensino Médio se inicia no mundo antigo com 

foco em Grécia e Roma e Idade Média, o conteúdo de literatura se inicia com a literatura de 

informação, escola literária exemplificada pela Carta de Pero Vaz de Caminha e todas as 

outras cartas e textos realizados por viajantes que chegaram no Brasil nos idos de 1500. Ou 

seja, não há nenhum ponto de encontro entre essas disciplinas. E quando a História chega ao 

Brasil, no final do terceiro bimestre, Literatura já se encontra no Arcadismo, estilo 

setecentista em que vários poetas participaram da Inconfidência Mineira. 

                                                
17 JOSÉ, Mariana. Interdisciplinaridade: as disciplinas e a interdisciplinaridade brasileira. In:_ FAZENDA, Ivani 

(org). O que é interdisciplinaridade? - 2ªed. São Paulo: Cortez, 2013, p. 98. 
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 Porém, apesar desse problema crasso entre os currículos disciplinares entre ambas, a 

interdisciplinaridade depende de um segundo fator muito importante que é a parceria docente. 

E é nela que as minhas experiências interdisciplinares repousam. No ano de 2017, durante o 

segundo bimestre, me juntei ao professor de Literatura e resolvemos trabalhar a obra “O Auto 

da Barca do Inferno” do teatrólogo humanista Gil Vicente com o nosso primeiro ano. Ele 

estava em Barroco, mas também trabalhando narrativas diretas e indiretas e resgatando 

algumas características do período anterior. Eu estava no contexto de Reforma e 

Renascimento (o contexto histórico da obra em questão). Pegamos a obra em questão numa 

linguagem atualizada
18

, e editamos, pois é uma obra considerada enorme pelos alunos pouco 

acostumados a leitura. 

 Esse Auto foi publicado em 1517, início do século XVI, período em que ainda ocorria 

uma transição entre aspectos oriundos do mundo medieval e o moderno. A obra em questão 

trabalha com uma crítica bem humorada a personagens focais do contexto histórico em que 

foi escrita. O primeiro a chegar em cena e buscar a barca que lhe levaria para o além-vida é o 

Fidalgo, representando todos os nobres “ociosos” de Portugal. O tempo todo do diálogo ele é 

visto como arrogante, tirano e corrupto como uma nobreza pós-crise questionada pelo trato 

que dispensava àqueles que mais pobres que trabalhavam em suas terras.  

Outro personagem importante é o padre que traz com ele a maior crítica de todo o 

Auto. Trajado com sua batina e uma amante a tiracolo, ele serve para denunciar os maus 

sacerdotes que compõem o Clero. Em um contexto de altas críticas a Igreja Católica e da 

expansão da Reforma Protestante pela Europa, era um dos trechos mais importantes a ser 

tratado com os alunos. Na peça, o padre tinha toda a certeza da salvação e da sua ida ao 

Paraíso por sua condição de sacerdote, mas é ironizado pelo Diabo que diz que Belzebu o 

havia encomendado. 

Através desses dois personagens pudemos discutir o desgaste que a Igreja Católica 

sofre nesse período, além de contextualizar a escola literária e as características da mesma. As 

críticas realizadas a essa instituição não só abarcam a questão sexual implícita no Auto, mas 

toda a corrupção que ela estava envolvida com as indulgências e simonias. Para a 

complementação das questões relativas ao Renascimento está o retorno à Civilização clássica, 

através do personagem mitológico grego na figura do Barqueiro, agora transposto para o 

universo cristão.  

                                                
18

 VICENTE, Gil. O Auto da Barca do Inferno. Coleção Travessias. Adaptado por Douglas Tufano. São Paulo: 

Ed. Moderna. 2006.  
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Após a leitura silenciosa do texto e depois da realização de uma leitura teatralizada 

realizada pelos próprios alunos que escolheram seus papéis na peça, eu e o professor de 

Literatura, começamos uma arguição mediadora, estabelecendo perguntas em que os alunos 

interpretaram as questões relacionadas ao texto, tanto a lembrança de assuntos vistos em aulas 

expositivas como as novas informações. Após todo o debate empreendido eles foram 

desafiados a realizar uma atualização dessa peça. Que personagens atuais estariam indo para a 

Barca do Inferno se Gil Vicente estivesse escrevendo aquela crítica hoje e por quê? 

Ao final da dinâmica, os alunos estavam animados com o conteúdo e, isso incluía a 

obra literária em questão. Eles riam das ironias eternizadas no trecho e dos personagens em 

suas justificativas. Pediram o site para lerem mais sobre o texto, pois o acharam engraçado, e 

conseguiram não só absorver o conteúdo, mas realizar as ligações mentais necessárias. 

Através desse micro projeto-teste, pudemos fazer com que os alunos percebessem que a 

história não é só uma sequência de fatos distantes no tempo e sem conexão com suas vidas, 

mas que tudo o que acontece no mundo e no Brasil impacta não só de modo a gerar outros 

fatos conectados, mas também no aspecto cultural como as formas de expressão artísticas, 

músicas e até mesmo na nossa composição idiomática. A contextualização dos períodos 

literários e a compreensão das temporalidades envolvidas na construção das obras literárias 

clássicas abrem as portas para um diálogo mais aberto entre essas disciplinas. 

 

 A INTERDISCIPLINARIDADE NÃO É UM INIMIGO 

O momento em que estamos vivendo é de vários ataques à disciplina de História. A 

criação da Base Nacional Comum Curricular coloca a área que chama de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas como não-obrigatória nos três anos de Ensino Médio, mas apenas no 

primeiro terço. Além disso, o debate acerca da dissolução da estrutura disciplinar de História, 

Geografia, Filosofia e Sociologia no que se nomeou Humanidades pode gerar críticas às 

propostas relacionadas a interdisciplinaridade. A fim de refutá-las, cabe a citação de Mariana 

José que explicita que 

  

a interdisciplinaridade passa, então a não ser mais vista como a negação da 

disciplina. Ao contrário, é justamente na disciplina que ela nasce. Muito mais 

que destruir as barreiras que existem entre uma e outra, a interdisciplinaridade 

propõe a sua superação [...]  que tornam a disciplina um movimento de 

constante reflexão, criação-ação.
19 

                                                
19

 JOSÉ, Mariana. Interdisciplinaridade: as disciplinas e a interdisciplinaridade brasileira. In:_ FAZENDA, Ivani 

(org). O que é interdisciplinaridade? - 2ªed. São Paulo: Cortez, 2013, p. 101 
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Fica claro que em nenhum momento de um projeto interdisciplinar, se coloca a 

extinção das disciplinas como algo previsível ou necessário. Pelo contrário, em todo o 

movimento de realização desses projetos, dos diálogos pedagógicos realizados entre História 

e Literatura propostos e justificados aqui, nasce do contexto de assuntos que se interligam 

dentro de suas disciplinas. A proposta não é coletar todas as coisas num mesmo balaio, mas 

fazer com que os alunos possam perceber que as coisas não são fragmentadas e distantes, 

porém estão unidas no corpo já que 

  

embora todas façam parte de uma única proposta, que abrange uma visão de 

homem, de educação, de mundo e da sociedade, possuem especificidades 

conceituais que, se compreendidas em sua profundidade, lhes garante 

autonomia para „saltar‟ para as demais áreas.
20 

  

 Quando temos em mente que as turmas se modificam e que novos alunos chegam todo início 

de ano, estamos sempre buscamos novos saberes a fim de atingir melhor o nosso novo 

“público”. Talvez, lembrando a poesia de Moura do início desse texto, o trabalho 

interdisciplinar possa ajudar na transformação de suas percepções de mundo, trazendo um 

conhecimento mais total ao que antes ficava embaçado no seu isolamento, ampliando o foco, 

percebendo o enredor. Talvez, através do entendimento de seu funcionamento prático, os 

alunos possam compreender mais a importância de se aprender História. Talvez, possamos 

dar novos focos e trabalhar novas paisagens e temporalidades. 

 

 

 

 

 

 

                                                
20

 JOSÉ, ibidem, p. 94 
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O ÍNDIO DE THEODOR DE BRY: 

COMO UTILIZAR PINTURAS HISTÓRICAS PARA TRABALHAR A 

IMAGEM DO INDÍGENA NO IMAGINÁRIO QUINHENTISTA EM 

SALA DE AULA 

Taís Cristina Jacinto Pinheiro Capucho
1
 

 

INTRODUÇÃO 

O uso de imagens no ensino de história é de grande importância. Os recursos visuais, 

por serem fáceis captadores de atenção, são formas muito interessantes de aproximar o aluno 

do conhecimento histórico. Através do emprego de fontes imagéticas, podemos propor 

questionamentos aos alunos que não somente despertem outras formas de exercer sua 

capacidade interpretativa, mas que elucidem algumas das questões com as quais nos 

deparamos na produção do saber histórico, ao trabalhar com os diversos tipos de documentos. 

A atividade proposta se baseará nesses preceitos.  

No presente trabalho, foram selecionadas quatro imagens a partir de uma série de 

gravuras produzidas por Theodor de Bry, em 1592, no terceiro volume de seu “As Grandes 

Viagens”, intitulado America tertia pars (traduzido do latim como “Terceira parte da 

América”). A partir dessas imagens, propõe-se uma discussão com os alunos que seja baseada 

principalmente em indagações. Uma série de perguntas será feita pelo professor, tomando as 

imagens como referência, o que servirá como guia e motor da aula. A partir das observações 

dos alunos, o professor e a turma construirão o conhecimento histórico.  

O objetivo deste trabalho é que, a partir das reflexões trazidas pelas imagens, os alunos 

sejam capazes de identificar processos históricos, além de serem aproximados das 

metodologias utilizadas nas pesquisas desse campo de conhecimento, se familiarizando com o 

que é o fazer histórico e de que forma ele pode ser produzido. 

 

O USO DIDÁTICO DA ICONOGRAFIA NAS AULAS DE HISTÓRIA 

Uma aula de História está acontecendo. Nos livros didáticos, imagens estão presentes. 

Os alunos podem ter nas páginas de seu material pinturas de, por exemplo, A Primeira Missa 

                                                           
1
Aluna de graduação de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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no Brasil, de Victor Meirelles, ou a Guernica de Picasso, entre diversas outras obras. Uma 

breve menção é feita: A obra de Meirelles é usada para mostrar como teria sido a 

catequização de indígenas. A de Picasso, para demonstrar os terrores da guerra. A página é 

virada. 

Essa cena é comum em diversas salas de aula. A imagem – além de muitas vezes 

apresentada somente em forma de pinturas/obras pictóricas –, é tida, na maior parte dos casos, 

como comprovação do real, tratada como pontual no ensino, não sendo comumente 

considerada eixo central de análise ou de produção de conhecimento com os alunos. Essa 

concepção da imagem como complementar e/ou ilustrativa no espaço escolar vem sendo cada 

vez mais substituída pelo entendimento da imagem como objeto de estudo em si, a partir do 

esforço de diversos pesquisadores e professores e do diálogo entre o campo da didática e o da 

historiografia
2
. 

A iconografia é entendida como o estudo das imagens. Esse estudo não pode, contudo, 

ser feito de forma superficial. As imagens devem ser tomadas não como representação direta 

do real, mas como o que de fato são: construções do indivíduo sobre a realidade, 

exteriorizadas através produção humana. Uma imagem pode ser não somente uma pintura, 

mas uma fotografia, um bordado, uma escultura, enfim, qualquer produção cultural que 

apresente contornos imagéticos e possa ser lida. Afinal, segundo Lilia Moritz Schwarcz
3
, elas 

também são textos, transmitindo mensagens e possibilitando interpretações, devendo ser lidas, 

assim como os textos escritos. 

                                                           
2
 Ver: MOLINA, Ana Heloisa. Ensino de História e Imagens: 

possibilidades de pesquisa. Domínios da Imagem, v. 1, n. 1, Londrina, nov. 2007, pp. 15-29; BITTENCOURT, 

Circe Maria Fernandes. Documentos não escritos. In: Ensino de História: fundamentos e métodos. 2. ed. São 

Paulo: Cortez, 2008, pp. 351-401; PEREIRA, Nilton M.; SEFFNER, Fernando. O que pode o ensino de história? 

Sobre o uso de fontes na sala de aula. Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 28, p.113-128, dez. 2008; MOIMAZ, 

Érica. O uso da imagem no ensino médio: uma avaliação sobre essa contribuição para a aprendizagem dos 

conteúdos em História. Universidade Estadual de Londrina. Programa de Pós-graduação em História Social, 

2009; PEREIRA, Rafaele Sabrina Barbosa. O trânsito entre imagem escrita e imagem iconográfica em Theodore 

De Bry na representação da barbárie americana. Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes. 2009; VIEIRA, Jucilmara Luiza Loos; SCHMIDT, Maria Auxiliadora 

Moreira dos Santos. Iconografia pictórica histórica: a produção de evidências e a aprendizagem histórica. 

História & Ensino, Londrina, v. 21, n. 1, p. 83-113, jan./jun, 2015; AMORIM, Roseane Maria de; SILVA, Cintia 

Gomes da. O uso das imagens no ensino de História: reflexão sobre o uso e a interpretação das imagens dos 

povos indígenas. História & Ensino, Londrina, v. 22, n. 2, p. 165-187, jul./dez, 2016. OLIVEIRA GOMES, 

Silvânia Maria de. Iconografia: Imagens e interpretações e novas abordagens no ensino de História. Dissertação 

apresentada para obtenção do título de Mestre em Ciências da Educação conferido pela Universidade Lusófona 

de Humanidades e Tecnologias, 2016; LEÃO, Gabriel Bertozzi de Oliveira e Sousa; RODRIGUES, Poliana 

Jardim. Ensino de História: a imagem como fonte documental. XXVII Simpósio Nacional de História. 

Conhecimento histórico e diálogo social. ANPUH: Natal, Rio Grande do Norte. 
3
 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lendo e agenciando imagens: O rei, a natureza e seus belos naturais. Sociologia & 

Antropologia. Rio de Janeiro, v, 4, n. 2, outubro, 2014, pp. 391– 431. 
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O trabalho em sala de aula pode, contudo, pode ser dificultado por questões de 

estrutura. Muitas vezes as escolas não possuem projetor ou impressora para disponibilização 

das imagens. Nesses casos, quando há a disponibilização de livro didático, ele pode ser uma 

boa ferramenta, por muitas vezes conter imagens
4
. Contudo, mesmo quando a estrutura 

permite a utilização de imagens, a maior parte dos professores de História continua a utilizar 

as imagens como ilustração da matéria ou como comprovação do ocorrido, o que pode ser 

causado por uma falta de preparação para este tipo de trabalho na formação do professor. É 

necessária uma formação específica nas universidades, que trabalhe também as diferentes 

perspectivas das imagens enquanto documento histórico, para que o professor possa trabalhar 

com elas da mesma forma que trabalha com os documentos escritos. Em primeiro lugar, as 

perguntas colocadas à documentação devem ser as mesmas: Quem a produziu? Quando? Para 

quem? Qual a intencionalidade? Esta última pergunta pode ser, talvez, a menos trabalhada, e 

que, portanto, de mais atenção. 

É dessa forma que devemos trabalhar com a iconografia no espaço escolar: como uma 

visão selecionada da realidade, dentre as diversas possibilidades. 

 

AS PINTURAS DE THEODOR DE BRY E SEUS SIGNIFICADOS 

 As imagens de Theodor de Bry não são diferentes. São cheias de intenções, discursos e 

parcialidades. Nascido em Liège, Theodor de Bry (1528-1598) foi um gravador, editor e 

livreiro flamengo e huguenote. De Bry foi o responsável pela produção de dez volumes de 

uma coleção ilustrada sobre as viagens ao Novo Mundo, denominada Grandes Viagens, 

publicada entre 1590 e 1618 (alguns volumes foram publicados postumamente, por seus 

filhos). O volume dedicado à Terra de Santa Cruz, do qual as imagens foram selecionadas, é 

denominado America Tertia Pars, e foi publicado em 1592. De Bry, assim como diversos 

pintores que se dedicaram a representar o Brasil da época, nunca esteve aqui. A produção de 

America Tertia Pars foi baseada nos relatos do alemão mercenário Hans Staden e do francês 

calvinista Jean de Léry, além das xilografias que acompanhavam suas edições ilustradas. As 

imagens representam, principalmente, o cativeiro de Staden e os costumes Tupinambá, 

retratando fortemente os hábitos do canibalismo. Para tratar sobre os componentes das cenas 

representadas, apresentaremos, primeiramente, as pranchas selecionadas. 

 

                                                           
4
 BITTENCOURT, Circe. Livros didáticos entre textos e imagens. In: _______ (org). O saber histórico na sala 

de aula. 9 ed. São Paulo: Contexto, 2004, pp. 69-90. 
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Figura 1. Theodor de Bry, Hans Staden assiste ao 

preparo do corpo da vítima. America Tertia Pars. 

Gravura em metal. Frankfurt, 1592. 

 

Figura 2. Theodor de Bry, Desmembramento do 

corpo da vítima. America Tertia Pars. Gravura em 

metal. Frankfurt, 1592. 
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Figura 3. Theodor de Bry, Mulheres e crianças 

da tribo tomam mingau feito com as tripas do 

prisioneiro sacrificado. America Tertia Pars. 

Gravura em metal. Frankfurt, 1592. 

 

Figura 4. Theodor de Bry, Preparo da carne 

humana no moquém. America Tertia Pars. 

Gravura em metal. Frankfurt, 1592. 
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 Nas imagens selecionadas, De Bry apresenta uma sequência de acontecimentos do 

festim canibal Tupinambá. Na Figura 1, os corpos já mortos estão sendo abertos pelas 

mulheres, enquanto uma delas corre atrás em ansiedade mordendo o próprio braço. Os 

homens reúnem-se no canto esquerdo, e Staden, no centro da imagem, observa a cena. Um 

recipiente está sendo esquentado no canto inferior direito, provavelmente para receber as 

partes dos corpos vitimados. Na Figura 2, as tripas dos corpos já foram retiradas, e suas 

pernas e braços decepados são cozidos, enquanto Staden, em horror, agarra os próprios 

braços. Na próxima cena, da Figura 3, não vemos Staden, mas somente mulheres e crianças 

aproveitando sua porção do festim, as tripas e crânio. Na Figura 4, as outras partes decepadas 

dos corpos das vítimas estão sendo assadas em um suporte, enquanto Staden protesta 

inutilmente no centro da imagem, uma vez que os indígenas parecem o ignorar 

completamente, continuando suas ações. 

São poucas as características que nos permitem diferenciar Staden e os Tupinambá. A 

cor de sua pele é aspecto importante, já que os indígenas são vermelhos e Staden branco. 

Contudo, essas gravuras eram, em primeiras edições, em tons de preto e branco; a coloração 

veio posteriormente. O que permite a identificação da diferença, então? Podemos observar os 

olhares de espanto de Staden em contraposição aos rostos ansiosos dos Tupinambá, ou suas 

pinturas e decorações corporais, enquanto Staden está completamente nu. Outra observação é 

a presença da barba e do cabelo de Staden, enquanto os Tupinambá não possuem pelos nos 

corpos, como é indicado pelas descrições de Staden e Léry. As formas de seus corpos, 

contudo, são idênticas. A altura, os formatos, os músculos, em tudo são similares. Yobenj 

Chicangana-Bayona realiza um interessante exercício de transposição, que elucida a 

similaridade dos corpos
5
. Chicangana-Bayona recorta da imagem mostrada na Figura 1 as 

figuras de Staden e do guerreiro Tupinambá que se encontra ao seu lado. Em seguida, recorta 

as cabeças dos personagens, e simplesmente as inverte de posição. Staden é colocado no 

corpo do guerreiro e o guerreiro colocado em Staden. O resultado é que as imagens continuam 

sendo compreensíveis da mesma forma que antes, mesmo os gestos dos personagens são 

consistentes. Poderia, esta, ter sido a produção de De Bry. 

                                                           
5
CHICANGANA-BAYONA, Yobenj Aucardo. Imagens de canibais e selvagens do Novo Mundo: do 

maravilhoso medieval ao exótico colonial (séculos XV-XVII). Tradução Marcia Aguiar Coelho. São Paulo: 

Editora da Unicamp, 2017, p. 180. 
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Figura 5. Transposição de Chicangana-Bayona. 

 

Mais que cenas fieis aos festins canibais Tupinambá, o que percebemos nas pranchas 

de De Bry são as representações do imaginário europeu sobre o indígena selvagem que 

habitava o Novo Mundo. Isso é facilmente percebido quando analisamos a forma que retrata 

as mulheres indígenas. Segundo Ronald Raminelli
6
, nas narrativas dos cronistas, a mulher 

ocuparia sempre um lugar secundário nos episódios de canibalismo, sendo coadjuvante, a ela 

seriam destinadas, inclusive, somente as vísceras da vítima
7
. Contudo, nas pranchas de De 

Bry, a mulher ocupa lugar central. Ela aparece em todas as imagens, ansiosa para saborear a 

carne do inimigo (como na mulher da Figura 1, mordendo os próprios braços em ansiedade), 

além de estar presente no corte dos corpos, e mesmo devorando partes corporais como pernas 

e braços. Raminelli argumenta que isso seria uma associação da imagem feminina com o 

imaginário europeu da bruxa que realizava sabbathse festins diabólicos. Assim, mais que uma 

fiel apresentação da ação das mulheres, De Bry estaria colocando em suas imagens cargas 

culturais próprias, forjando novas representações do papel feminino nos festins a partir de 

seus códigos sociais. 

 

REFLEXÃO E PROPOSTA PARA O USO DAS IMAGENS DE  

THEODOR DE BRY EM AULAS SOBRE A COLONIZAÇÃO 

 Qual seria a melhor forma de utilizar essas pranchas no ensino de História? Assim 

como todas as imagens que forem ser trabalhadas no espaço escolar, é importante que se 

considere todos os pontos que foram ressaltados anteriormente, que podemos resumir em 

fazer uma contextualização crítica da produção. 

                                                           
6
 RAMINELLI, Ronald. Imagens da colonização. São Paulo: Jorge Zahar, 1996, p. 93-94. 

7
 RAMINELLI, Ronald. Eva tupinambá. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História das mulheres no Brasil. São 

Paulo: Contexto/Unesp, 2001, pp. 11-44 
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 Para isso, é de extrema importância que se leve em consideração a união dos saberes 

que Ana Maria Monteiro chama escolar e docente.
8
 O saber escolar seria aquele ligado ao 

currículo, que pensa a relação entre escola e cultura, refletindo sobre o espaço escolar. Já o 

saber docente estaria ligado aos conteúdos que os professores necessitam dominar para 

ensinar e os que de fato ensinam, relacionando-se com a forma como o fazem a partir de sua 

experiência, ou seja, com sua prática docente. Assim, além de conhecer os mecanismos que 

organizam a lógica escolar, o professor deve dominar certos aspectos teóricos e práticos para 

exercer sua atividade da melhor forma possível. 

 Monteiro frisa a importância do conhecimento do aspecto teórico e acadêmico para 

melhor realizar a prática didática.
9
 Essa concepção é essencial para trabalhar com as imagens 

na sala de aula. Se a proposta é fazer uma contextualização crítica, situando a produção e o 

produtor do que está sendo estudado em lógicas próprias, é preciso, necessariamente, 

conhecer essas condições. O conhecimento acadêmico acerca da obra possibilita as 

ferramentas interpretativas para o trabalho em sala de aula.É nesse sentido que foi feita a 

apresentação da obra de De Bry trabalhada neste trabalho, evidenciando alguns de seus 

sentidos. 

 As pranchas de America Tertia Pars, como discutido, representam o imaginário de De 

Bry sobre as Américas, que era compartilhado com muitos europeus da época – não à toa suas 

obras foram um sucesso de vendas. Apresentá-las aos alunos em aulas sobre a colonização do 

território brasileiro pode fornecer chaves de compreensão para o processo de diversas 

maneiras. Em primeiro lugar, De Bry foi nascido em uma cidade considerada hoje como parte 

da Bélgica, e produziu a maior parte de suas obras na Alemanha. A própria America Tertia 

Pars foi pensada a partir de relatos de um alemão e de um francês. Assim, uma primeira 

questão a ser colocada é que a presença europeia no território não poderia ser reduzida aos 

portugueses, ou, quando muito, aos holandeses e franceses. O interesse e conhecimento sobre 

as terras do chamado Novo Mundo eram gerais por toda a Europa. Em segundo lugar, a 

representação das mulheres apresentando divergências entre narrativas da mesma época pode 

                                                           
8
 MONTEIRO, Ana Maria. Professores: entre saberes e práticas. Educação & Sociedade, n. 74, p. 121-142, 

2001; ______. Os saberes que ensinam: o saber escolar. In: Professores de história: Entre saberes e práticas. Rio 

de Janeiro, Mauad X, 2007. 
9
 MONTEIRO, Ana Maria F.C. e PENNA, F.de A. Ensino de História: saberes em lugar de fronteira. Revista 

Educação & Realidade. N1 v.36, Porto Alegre, 2011. Ver também: CANDAU, Vera Maria. Didática: entre 

saberes, sujeitos e práticas. XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino. Campinas: 

UNICAMP, 2012; BENTO, Luiz Carlos. O saber histórico e o ensino de História: uma reflexão sobre as 

possibilidades do ensino escolar da História. Revista Fato & Versões – Revista de Históra, v. 5, n. 10, 2013, pp. 

1-12. 
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ajudar os alunos a compreender as parcialidades da construção da história. Para além disso, a 

associação das mulheres Tupinambá com as bruxas europeias demonstra as ferramentas 

utilizadas por De Bry para compreender as sociedades desconhecidas: ele utilizava códigos de 

sua própria sociedade para sobrepor sobre o que o era estranho. Por fim, a própria 

representação do choque de Staden pode significar o choque cultural entre os dois povos que 

estavam entrando em contato naquele momento. 

 O importante de apresentar estas imagens evidenciando a parcialidade e 

intencionalidade de De Bry é retirar delas o atributo de verdade, e colocá-las no campo da 

representação. Demonstrar que essas visões sobre os indígenas constituíam narrativas partidas 

de códigos pré-concebidos e que serviam a determinados interesses pode cumprir papeis ainda 

mais importantes, incentivando o questionamento de narrativas comuns sobre os povos 

indígenas que os colocam como inferiores, o que pode ser um primeiro ponto para 

desconstrução de preconceitos em relação aos nativos do Brasil. Isso se encaixa na proposta 

de ensino apontada por Circe Bittencourt, que toma como foco a perspectiva intercultural, 

objetivando propor narrativas múltiplas no ensino de História
10

. Nesse sentido, apresentar 

essas imagens propondo as reflexões apontadas busca, acima de tudo, apresentar perspectivas 

diversas, em um esforço de, como dito por Chimamanda, fugir à História única
11

. 

                                                           
10

ARAUJO, Cinthia Monteiro de. “Uma outra história possível? O saber histórico escolar na perspectiva 

intercultural.” In PEREIRA, Amilcar A. & MONTEIRO, Ana Maria (Orgs.) Ensino de História e culturas afro-

brasileiras e indígenas. Rio de Janeiro: Pallas, 2013; ANDRADE, Marcelo. A diferença que desafia a escola: a 

prática pedagógica e a perspectiva intercultural. In: ______. ______. Rio de Janeiro: Quartet, 2009, pp. 13-47. 
11

 Depoimento de Chimamanda Adichie: “Os perigos da história única” >DISPONÍVEL EM: 

https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc< 
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ENSINO DE HISTÓRIA E CURRÍCULO:  

DIVERSIDADE CULTURAL NA SALA DE AULA 

Thays Merolla Piubel
1
 (UFRJ) 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente texto tem por objetivo apresentar algumas discussões iniciais em torno da 

pesquisa de mestrado que vem sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFRJ sob o título provisório “Ensino de História e diversidade cultural: 

tensões e paradoxos na produção de currículos prescritos e vividos”.Acerca do tema da 

diversidade cultural, nos diz Candau: 

 

As diferenças culturais - étnicas, de gênero, orientação sexual, religiosas, 

entre outras – se manifestam em todas as suas cores, sons, ritos, saberes, 

sabores, crenças e outros modos de expressão. As questões colocadas são 

múltiplas, visibilizadas principalmente pelos movimentos sociais, que 

denunciam injustiças, desigualdades e discriminações, reivindicando 

igualdade de acesso a bens e serviços e reconhecimento político e cultural. 

No âmbito da educação também se explicitam cada vez com maior força e 

desafiam visões e práticas profundamente arraigadas no cotidiano escolar. A 

cultura escolar dominante em nossas instituições educativas, construída 

fundamentalmente a partir da matriz político-social e epistemológica da 

modernidade, prioriza o comum, o uniforme, o homogêneo, considerados 

como elementos constitutivos do universal. Nesta ótica, as diferenças são 

ignoradas ou consideradas um “problema” a resolver.
2
 

 

As demandas sociais pela diversidade cultural no Brasil foram amplamente difundidas 

no bojo do processo da Constituição de 1988. Diversos grupos sociais como os movimentos 

negro, indígena e feminista reivindicaram protagonismo político e visibilidade cultural. Tal 

processo de debate e embate reverberou nos currículos escolares, nas pesquisas acadêmicas e 

nas políticas públicas educacionais, fazendo emergir novas temáticas a serem pesquisadas e 

ensinadas.  

O ensino da disciplina História no Brasil foi influenciado fortemente por tais demandas, 

também por conta dos novos debates historiográficos das décadas de 1970 e 1980, como a 

história social inglesa e a nova história francesa, trazendo novos temas e sujeitos para dentro 

                                                           
1
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

2
 CANDAU, Vera Maria Ferrão. Diferenças culturais, cotidiano escolar e práticas pedagógicas. Currículo sem 

Fronteira, v.11, n.2, 2011, p.241.  
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da Academia e da sala de aula. Já na primeira década desse século algumas dessas demandas 

foram incorporadas pelas leis 10.648/03 e 11.645/08. A Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003 

“altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), que estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 

temática "História e Cultura Afro-Brasileira”. Já a lei 11.645 de 10 de março de 2008 inclui 

na LDB o ensino da cultura indígena, em uma perspectiva de reforçar a importância dos 

povos indígenas na formação do povo brasileiro, além de suas contribuições culturais. Tais 

legislações são fruto das lutas do movimento negro e da articulação política dos grupos 

indígenas em romper com a marginalização que enfrentam e serem reconhecidos como 

agentes históricos positivados, não apenas fruto da escravidão e do genocídio. 

Mas de que maneira esses sujeitos marginalizados estão sendo inseridos na sala de aula? 

Segundo Monteiro, o ensino de História tem encontrado dificuldades para dar visibilidade à 

história e às narrativas desses sujeitos de uma maneira que não reproduza estereótipos e 

preconceitos.  

E assim também acontece com a história da África que somente entra em 

cena em muitos livros e aulas após o contato com os europeus. Foi preciso 

uma lei para nos “obrigar” a buscar inserir estes conteúdos nos currículos. 

Que representação destes continentes, sociedades, nações e povos ajudamos 

a construir? O que sabemos deles? Essa situação somente tem contribuído 

para fortalecer preconceitos.
3
 

 

 Essa pesquisa busca compreender de que forma os currículos prescritos e os currículos 

praticados têm se articulado por meio de tensões e contradições para dar conta das demandas 

sociais pela temática da diversidade cultural especificamente no ensino de História. O ensino 

de História mobiliza diversas culturas historicamente, produzindo conceitos e sentidos de 

identidade, memória e patrimônio cultural. Tais sentidos são reconstruídos pelos estudantes e 

influenciam sua percepção histórica dos diversos sujeitos e de seu próprio papel político na 

construção da cidadania e da democracia.  

 Quando tratamos de currículos prescritos, nos falam Silva e Fonseca: 

 

Os textos dos documentos curriculares “prescritos” são reveladores de 

objetivos, posições políticas, questões teóricas que configuram não apenas o 

                                                           
3
 MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa. Ensino de História: entre História e Memória. In: SILVA, Gilvan 

Ventura da; SIMÕES, Regina Helena Silva e; FRANCO, Sebastião Pimentel (Orgs.). História e Educação: 

territórios em convergência. Vitória, 2007. p.78. 
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papel formativo da História como disciplina escolar, mas também estratégias 

de construção/manipulação do conhecimento histórico escolar.
4
 

 Portanto, partindo desse entendimento, podemos compreender a importância da 

análise das diretrizes curriculares prescritas por políticas públicas do Estado, de forma a 

entender a representação dos grupos marginalizados nos currículos, reafirmando quais os 

saberes e poderes são interessantes reproduzir e quais são importantes silenciar. Contudo, não 

podemos homogeneizar a construção desse currículo, marcado fundamentalmente por 

disputas políticas, as quais nos interessa desvelar nessa pesquisa. 

 Quanto aos currículos praticados, é importante frisar o papel do professor de História 

na construção de sua aula e nos saberes que mobiliza, em que não apenas opera com 

conteúdos e conceitos históricos, fundamentais para a construção do conhecimento histórico, 

mas também com atitudes, as quais podem viabilizar a desconstrução ou a reafirmação de 

preconceitos. Consideramos o professor um produtor de conhecimento, não apenas um 

reprodutor do saber provindo da Academia. 

Partimos de uma concepção de ensino de História em que os professores possam: 

 
 (...) contribuir para que seus alunos possam compreender a diversidade de 

experiências das diferentes sociedades humanas em perspectiva crítica e 

transformadora/reconfiguradora de sentidos sobre o mundo, que possibilite 

compreender/explicar contradições, processos, “intrigas”, e possibilidades 

(...)
5
 

 

Nesse sentido, a pesquisa de campo em uma escola e/ou a entrevista com professores 

podem ser movimentos profícuos para analisar quais sentidos de diversidade cultural estão 

sendo construídos por professores e estudantes da educação básica na disciplina História.A 

pesquisa se articula com a perspectiva teórica do campo do Currículo que a embasa, além do 

entendimento acerca da importância que o professor tem na construção de sentidos de 

diversidade cultural na sala de aula, tendo em vista seu caráter de produtor de “saber histórico 

escolar”
6
.  

Essa pesquisa se apresenta como um novo caminho a ser traçado no campo após o 

trabalho monográfico (2016) intitulado “Ensinar a pluralidade ou viver a pluralidade?”: 

                                                           
4
 SILVA, Marcos Antônio da; FONSECA, Selva Guimarães. Ensino de História hoje: errâncias, conquistas e 

perdas. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.30, n. 60, 2010. p.16. 

 
5
 MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa; GABRIEL, Carmen Teresa. Currículo de História e narrativa: 

desafios epistemológicos e apostas políticas. In: MONTEIRO, A.M.F.C; GABRIEL, C.T.; ARAUJO, C.M.; 

COSTA, W. (Orgs.). Pesquisa em Ensino de História: entre desafios epistemológicos e apostas políticas. Rio de 

Janeiro, 2014, p.35. 
6
 Ibidem, p.37. 
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Análise da pluralidade cultural brasileira em uma coleção de livros didáticos dos anos finais 

do Ensino Fundamental (PNLD 2014)”
7
, no qual a temática da diversidade cultural para 

analisar uma coleção específica de livros didáticos, “História, Sociedade & Cidadania”, de 

Alfredo Boulos Jr, da editora FTD. 

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

A proposta dessa pesquisa no campo do Ensino de História é investigar práticas 

docentes, buscando identificar se as mesmas estão produzindo novos sentidos ou 

reproduzindo estereótipos e se reforçam narrativas de exclusão ou fazem aflorar novas 

histórias de resistência e agência de sujeitos historicamente marginalizados. Entender as 

diversas formas pelas quais a diversidade cultural é produzida nos currículos prescritos e na 

sala de aula, na relação entre estudantes e professores, é o que move essa pesquisa. 

Em suma, a pesquisa em desenvolvimento tem por objetivos: compreender as 

transformações no currículo da disciplina História a partir de demandas sociais por uma maior 

diversidade no âmbito escolar; analisar as concepções de diversidade cultural que estão sendo 

construídas por professores da educação básica no ensino de História e analisar os currículos 

prescritos pelo Estado brasileiro e pelo município do Rio de Janeiro para a disciplina História 

a partir das teorias pós-estruturalistas e das teorias pós-críticas do campo do Currículo. 

 

POSSÍVEIS ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

A pesquisa pretende dialogar com os estudos do campo do Currículo, especialmente 

com as teorias pós-críticas, como os Estudos Culturais e Multiculturalistas e com teorias pós-

estruturalistas. Nesse sentido, partimos do entendimento de que o currículo é uma construção 

sociocultural e, portanto, é um campo em disputa em que atuam diversos sujeitos, discursos, 

poderes, saberes e instituições em uma perspectiva histórica. 

As teorias multiculturalistas, as quais despontam nos Estados Unidos na década de 

1980, dialogam diretamente com o campo do Currículo. Segundo Tadeu, o multiculturalismo 

“transfere para o terreno do político uma compreensão de diversidade cultural que esteve 

restrita, durante muito tempo, a campos especializados como o da Antropologia”
8
. Portanto, 

                                                           
7
 Monografia completa: https://www.academia.edu/33222920/Monografia_Thays_Merolla_Piubel.pdf 

8
 SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte, 

2005, p.85. 
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esse multiculturalismo emergente extrapola para outros campos os debates culturais, 

relacionando-o com o poder e a política, entendendo ser esse um campo de disputa. 

No campo do Currículo, a crítica parte de grupos socialmente excluídos – negros, 

mulheres, homossexuais – em direção à um currículo que abarcaria uma cultura comum, 

identificada por esse grupo como a cultura dos grupos dominantes, caracterizada como 

branca, masculina, heterossexual e eurocêntrica
9
. Esse currículo se relaciona diretamente com 

uma concepção de escola moderna do século XIX, que busca construir uma cultura nacional 

comum, excludente e sem espaço para as diferenças. Com a emergência do discurso 

multiculturalista nos currículos escolares, esse modelo escolar entra em crise, pois não 

consegue dialogar com as diferenças.  

Em busca de um currículo crítico às relações desiguais de poder, as diversas vertentes 

multiculturalistas apresentam concepções diferentes quanto ao tratamento da temática. A 

vertente liberal ou humanista tem o entendimento de que o trabalho com a tolerância e o 

respeito seria necessário para a convivência harmoniosa entre culturas, enquanto as teorias 

mais críticas como a pós-estruturalista e materialista apostam em uma “análise dos processos 

pelos quais as diferenças são produzidas através de relações de assimetria e desigualdade.”
10

 

Para compreender as transformações do currículo de História no entrecruzamento com 

as questões relacionadas à diversidade cultural, pretendo empreender uma dupla análise: uma 

análise de caráter documental, partindo de algumas das diretrizes curriculares propostas pelo 

Ministério da Educação (MEC), pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro 

(SEEDUC-RJ) e pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ), e uma 

análise a partir do contato com professores de História do município do Rio de Janeiro, 

empreendendo uma pesquisa de campo, me inserindo em um cotidiano escolar e observando 

as práticas e/ou os entrevistando. 

Assim, essa pesquisa se insere na perspectiva de pesquisa qualitativa em Educação e 

busca compreender a construção de sentidos sobre a diversidade cultural nos currículos 

praticados e prescritos no ensino de História. Nesse processo de construção de sentidos estão 

envolvidos diversos sujeitos: movimentos sociais, formadores de professores, gestores, 

estudantes e professores da educação básica. Sendo as diretrizes curriculares e a sala de aula 

os aspectos centrais dessa pesquisa, os professores da educação básica, como veiculadores (ou 

não) dos currículos prescritos e como criadores dos currículos praticados são sujeitos 

                                                           
9
 Ibidem, p.88. 

10
 Ibidem, p.89. 
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fundamentais para essa pesquisa, sendo privilegiadas suas práticas e saberes docentes, o qual 

na perspectiva de Tardif: 

 

(...) o saber docente se compõe, na verdade, de vários saberes provenientes 

de diferentes fontes. Esses saberes são os saberes disciplinares, curriculares, 

profissionais (incluindo os das ciências da educação e da pedagogia) e 

experienciais.
11

 

 

Ainda sobre o papel central que o docente assume nessa pesquisa, entendemos que a 

produção de currículo se dá: 

 

A despeito da força e do poder diretriz dos currículos prescritos (...) o 

professor tem alguma autonomia ante as demandas do Estado, da sociedade 

e dos meios de comunicação; assim, podem questionar, criticar, subverter os 

saberes e as práticas no cotidiano escolar. Perpassando os currículos 

prescritos e os vividos nas aulas de História há diversas mediações entre os 

sujeitos (alunos e professores), saberes de diferentes fontes (...), praticas 

institucionais, burocráticas e comunitárias em contextos muito 

diferenciados.
12

 

 

EXEMPLO ANALÍTICO: PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

Uma possibilidade de análise de documentos curriculares na pesquisa são os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), diretriz curricular federal que vigorou durante 20 anos no país 

e que além das disciplinas escolares contava com temas transversais, sendo um desses a 

Pluralidade Cultural.Quando tratamos dos PCN, destarte é importante considerarmos a 

definição de pluralidade cultural presente na publicação da Pluralidade Cultural nos temas 

transversais, a qual nos parece abarcar dimensões fundamentais para o ensino de História. 

 

Este tema propõe uma concepção que busca explicitar a diversidade étnica e 

cultural que compõe a sociedade brasileira, compreender suas relações, 

marcadas por desigualdades socioeconômicas e apontar transformações 

necessárias, oferecendo elementos para a compreensão de que valorizar as 

diferenças étnicas e culturais não significa aderir aos valores do outro, mas 

respeitá-los como expressão da diversidade, respeito que é, em si, devido a 

todo ser humano, por sua dignidade intrínseca, sem qualquer 

discriminação.
13

 

 

                                                           
11

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude; LAHAYE, L. Esboço de uma problemática do saber docente. Teoria 

& Educação, v.1, n.4, 1991, p.216. 
12

 SILVA, Marcos Antônio da; FONSECA, Selva Guimarães. Ensino de História hoje: errâncias, conquistas e 

perdas. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.30, n. 60, 2010, p.29-30. 
13

 BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Temas Transversais: Pluralidade Cultural. Brasília, 1998, 

p.121.  
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A princípio a definição acima aparenta dar conta de diversos aspectos para o trabalho 

com as diferenças: desigualdade, discriminação, transformação, respeito. Contudo, se 

olharmos de forma mais aprofundada, nos apropriando de pressupostos da teoria 

multiculturalista, podemos entrever que algumas das concepções apresentadas ao longa da 

publicação são ingênuas e conformadoras das diferenças. 

Uma questão que emerge no debate da pluralidade no âmbito dos PCN é a construção 

de uma “identidade nacional brasileira” como resultado das diversas culturas que compõem o 

país, reduzindo as dimensões de conflito e dominação das diversas culturas, importantes para 

o estudo em uma perspectiva crítica do multiculturalismo. Para Canen é necessária uma: 

 

(...) problematização da naturalização da identidade nacional quando 

interpretada como “marcador mestre” da identidade dos sujeitos 

socioculturais diversos. Conforme apontado anteriormente, marcadores de 

gênero, raça, preferências sexuais, padrões culturais e outros sobrepõem-se, 

em grande parte dos casos, a noção de identidade nacional, nesse sentido 

entendida como construção e não como condição natural da formação 

identitária.
14

 

 

Em acordo com a autora, compreendemos que as identidades dos sujeitos são dinâmicas 

e contingenciais, comportando múltiplas possibilidades de identificação. E que, portanto, as 

concepções embasadas no Estado nacional, essas “comunidades imaginadas”
15

, perderam 

espaço como definidores de identidades individuais e coletivas. Isso parece fazer ainda mais 

sentido se levarmos em conta o contexto de crise do Estado nacional, a crescente globalização 

e as migrações em massa. 

Além da publicação dos temas transversais, é interessante para nossa análise nos 

determos brevemente nos PCN para a disciplina História para o 3º e 4º ciclos do Ensino 

Fundamental (antiga 5ª a 8ª série). Não iremos nos aprofundar nas questões dos conteúdos da 

História que a publicação apresenta, e sim nas concepções de ensino de História que mobiliza. 

Tais concepções podem ser percebidas, dentre outros trechos, a partir dos objetivos gerais 

para o ensino de História que a publicação expressa. Dentre alguns desses objetivos, estão: 

 

– Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos, em diversos 

tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e 

                                                           
14

 CANEN, Ana. Educação multicultural, identidade nacional e pluralidade cultural: tensões e implicações 

curriculares. Cadernos de Pesquisa, São, Paulo, n. 111, 2000, p.140. 
15

 O conceito de comunidades imaginadas foi criado pelo historiador Benedict Anderson, em seu livro 

“Comunidades imaginadas: Reflexões sobre a origem e a expansão do Nacionalismo” (1983) e se refere à 

criação dos Estados nacionais na Modernidade, os quais são comunidades políticas que se produzem na 

realidade, mas cuja identidade comum só pode ser concebida no campo das ideias pelos sujeitos que a compõem. 
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sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles, continuidades e 

descontinuidades, conflitos e contradições sociais; 

– Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade social, 

considerando critérios éticos; 

– Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e dos povos 

como condição de efetivo fortalecimento da democracia, mantendo-se o 

respeito às diferenças e a luta contra as desigualdades.
16

 

 

Nesse sentido, os PCN de História estão em consonância com a temática da diversidade 

cultural, em vista de propor o conhecimento e a valorização da multiplicidade de 

manifestações culturais do Brasil, sem reduzir a dimensão do conflito e da contradição. Além 

disso, a publicação apresenta um debate sobre a questão da alteridade e da cidadania, 

construindo o entendimento de que essas relações de alteridade entre culturas são 

historicamente constituídas, são dinâmicas e abarcam o conflituoso, o que é potente para uma 

compreensão dos processos históricos que não reflitam concepções reducionistas, 

maniqueístas e desiguais de culturas historicamente marginalizadas. Portanto, nos parece que 

os PCN de Históriaapresentam uma perspectiva mais rica e potente para tratar a questão da 

diversidade cultural em relação aos PCN que tratam da temática da Pluralidade Cultural, pois 

colocam em pauta a dimensão do conflito, da diferença e das relações de poder no cerne dos 

estudos históricos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Algumas escolhas quanto à metodologia de pesquisa e ao material empírico devem ser 

definidas, como por exemplo: os documentos curriculares analisados serão das esferas federal, 

estadual e municipal? No caso da esfera federal, qual documento seria analisado: a Base 

Nacional Comum Curricular, recém homologada, mesmo frente aos protestos dos 

profissionais que atuam no campo educacional ou os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

1998? Tendo em vista o tempo exíguo, é recomendável fazer observação na escola ou apenas 

entrevista com professores, em que eles relatam suas práticas em sala de aula? 

A pesquisa se encontre em fase inicial, como exposto anteriormente, ainda que já 

tenham sido definidos o objeto, a questão de pesquisa e os objetivos. Dessa maneira partimos 

de alguns entendimentos prévios para podermos avançar, como a importância das práticas 

docentes,das diretrizes curriculares e dos embates em torno da diversidade cultural de forma a 

desvelar os sentidos, sujeitos, poderes e saberes que permeiam os currículos escolares. 

                                                           
16

 BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: História. Brasília, 1998, p.43. 
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A ETNOGRAFIA COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO 

DISCURSO HISTORIOGRÁFICO ANTIGO 

Cynthia Alves de Oliveira1 

 

De Heródoto a Amiano Marcelino, as obras históricas escritas na Antiguidade estão 

repletas de descrições etnográficas que foram classificadas pelos historiadores modernos 

como digressões, entendidas enquanto interrupção da unidade temática da narrativa. 

Efetivamente, é possível afirmar que a presença de digressões etnográficas constitui um topos 

da historiografia antiga. O motor para o desenvolvimento desse trabalho reside na seguinte 

indagação: tais passagens são de fato digressões ou essa nomenclatura foi utilizada para 

classificar aqueles elementos que não eram considerados material apropriado para a narrativa 

historiográfica pelos historiadores modernos?É possível argumentar que, ao contrário de 

análises que consideram tais digressões desprovidas de sentido, essas passagens não 

constituem interrupções injustificadas da estrutura argumentativa das narrativas históricas, 

mas antes, mantém estreita relação com os mecanismos utilizados pelos historiadores antigos 

para se legitimar frente à tradição clássica
2
. 

Felix Jacoby
3
 foi responsável pela proposta de uma nova forma de organização dos 

fragmentos dos historiadores gregos que substituísse a edição utilizada pelos pesquisadores até aquele 

momento. Tal classificação apresentava como eixo organizacional o presumido 

desenvolvimento histórico dos cinco subgêneros historiográficos apontados pelo autor. Tais 

subgêneros seriam: a genealogia (também chamada de mitografia), que tinha como objetivo 

fornecer coerência às informações contraditórias encontradas nos mitos e lendas sobre o 

passado heroico grego; a etnografia, que constituiria a descrição de terras e povos 

estrangeiros, com o intuito de fornecer um quadro detalhado do modo de vida desses povos, 

inseridos e seu ambiente natural e histórico; a história contemporânea (Zeitgeschichte), 

dedicada aos atos dos homens; a história local (horografia), que relatava os acontecimentos 

de uma cidade-estado ano a ano desde a sua fundação; e, por fim, a cronografia, um sistema 

                                                           
1
 Mestranda em História no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (PPGH/UNIRIO). Email: cy.oliveira24@gmail.com.  
2
 Sobre os mecanismos de legitimação na tradição historiográfica antiga, Cf. MARQUES, Juliana Bastos. 

Mecanismos de legitimidade e tradição na Historiografia Latina. História Revista, vol. 13, n. 1, 2008, pp. 139-

155. 
3
A proposta de Jacoby foi publicada em um ensaio datado de 1909, contudo, o presente trabalho teve como base 

uma recente tradução para o inglês (JACOBY, Felix. On development of Greek Historiography and the plan for 

a new collection of the fragments of the Greek Historians. Histos, Supplement 3, Newcastle Upon Tyne, 2015). 

mailto:cy.oliveira24@gmail.com
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de contagem de tempo, em escopo internacional, cujo objetivo era sincronizar os eventos 

ocorridos em diferentes partes do mundo civilizado, tendo como base intervalos de tempo 

fixos e sem a intenção de estabelecer uma narrativa coerente e encadeada dos eventos. 

Para Jacoby, a raiz de todo o gênero historiográfico grego pode ser encontrada nos 

Periodos Ges, de Hecateu, obra que conheceu um duplo desenvolvimento, engendrando, por 

um lado, as descrições etnográficas-geográficas das terras bárbaras e, por outro, as periegesis, 

que descreveriam o mundo inteiro ou parte dele.
4
De acordo com este modelo de análise, 

poderiam ser classificadas como etnográficas as obras que descrevessem uma única terra 

estrangeira e, no que diz respeito à tradição de gênero textual, tais trabalhos constituiriam o 

elo que conectaria os Periodos Ges às Histórias de Heródoto. Dessa maneira, a partir de 

Heródoto, as viagens pelo mundo teriam se dissolvido em uma série de narrativas menores e 

se origina na historiografia antiga um sistema de descrição dos povos bárbaros através de 

tópicos que se repetem, a saber: (1) a discussão geográfica da terra, (2) a história do povo, em 

sucessão genealógica das dinastias reais, em uma clara influência das genealogias, (3) as 

maravilhas locais, geralmente ligadas às construções humanas e (4) as leis e costumes dos 

habitantes, englobando tudo o que fosse relativo ao seu comportamento público e social, suas 

crenças religiosas e suas práticas culturais.
5
 

A estrutura geral do modelo desenvolvido por Jacoby ainda não foi verdadeiramente 

contestada, contudo, ao longo do tempo apareceram críticas e revisões de certos aspectos de 

seu trabalho. A primeira ressalva feita por Charles Fornara
6
  em relação a etnografia diz 

respeito a ausência de tal vocábulo no mundo antigo
7
, apontando para o fato de que os 

                                                           
4
 Em outras palavras, Jacoby vê no desenvolvimento da obra de Hecateu, a separação primordial entre as 

literaturas histórica e geográfica. É importante salientar que na análise desenvolvida pelo autor, a etnografia 

passou a privilegiar os elementos históricos, por mais que o seu caráter descritivo tenha permanecido. Em 

contrapartida, as periegesis se dedicaram aos elementos geográficos, assumindo a forma de viagens ao redor do 

mundo e das narrativas de marinheiros. Assim, o autor afirma que já no século V a.C. a literatura geográfica se 

desenvolve como um gênero literário distinto, por mais que guarde alguns pontos de contato com a etnografia 

(ibidem, p. 8). 
5
 ibidem, pp. 19-20. 

6
 Fornara não questiona o esquema geral de desenvolvimento da historiografia antiga proposta por Jacoby, mas 

salienta que a tentativa do autor de englobar todas as formas de escrita histórica em um mesmo complexo 

“genético” prejudicou a sua percepção do desenvolvimento dos gêneros historiográficos. Assim, ele destaca que, 

ao substituir o termo história por história contemporânea, Jacoby reconhece que todos os subgêneros são 

manifestações legítimas da historiografia grega, ao mesmo tempo em que nega a existência de um gênero 

História em particular e tal procedimento é altamente contestável (FORNARA, Charles. The nature of history in 

Ancient Greece and Rome. Berkeley and Los Angeles, 1983, p. 2). 
7
 A Antiguidade desconhecia a etnografia enquanto um gênero de escrita distinto da história e da geografia, por 

exemplo. O aparecimento da palavra etnografia no vocabulário ocidental se dá no século XIX, sendo a sua 

primeira ocorrência em língua inglesa datada de 1834 (DENCH, Emma. Ethnography and History. In: 

MARINCOLA, John. A companion to Greek and Roman Historiograph. Volume II. Oxford, 2007, p. 493). 
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trabalhos particulares que tinham como tema as descrições de povos estrangeiros eram 

batizadas com o adjetivo do local a que se referia. Este autor apresenta a etnografia como um 

estágio intermediário entre os Periodos Ges, de Hecateu,e as Histórias, de Heródoto, que 

tomam para si esse elemento descritivo. Assim, os Periodos Ges representariam a forma 

estabelecida da etnografia e  o seu desenvolvimento marca a origem das etnografias históricas 

– monografias que agregaram cada vez mais elementos históricos aos seus quadros, sem que 

tenham perdido de vista a descrição da terra e do povo que a habitava e do qual a Germânia, 

de Tácito, seria o principal exemplo – e das digressões etnográficas interpoladas nas obras 

históricas, uma prática que começa com Heródoto
8
e se torna frequente entre os historiadores. 

Partindo desse modelo de análise, essas digressões teriam o objetivo de entreter o leitor ou 

acrescentar informações interessantes, sua escrita seria pautada pelas convenções etnográficas 

tais como apontadas por Jacoby e o seu término implicaria o necessário retorno à observância 

das regras do gênero historiográfico. O que significa dizer que a exclusão de tais digressões 

não causaria nenhum dano à obra. 

O ponto merece ênfase, porque as convenções da etnografia diferiam de 

maneira vital das da história. As leis da evidência e a obediência à verdade 

eram, pelo menos em teoria, obrigatórias na história. A etnografia permitiu a 

publicação do relato não confirmado, do improvável. A physis, a natureza, 

da etnografia foi a história no sentido original: “investigação” sobre o que 

era “digno de relação”, “maravilhoso”, “merecedora de ser ouvido”. Se algo 

era verdadeiro ou provável de ser verdade era secundário ao fato de que era 

um logos contado por um informante. Perfeitamente, apenas os homens que 

viviam na periferia do mundo (Heródoto), formigas que se alimentavam de 

homens (Onesícrito), peixes que viviam no subsolo (Políbio) - eram tudo 

para o engenho. Estes eram logo merecedores de preservação num trabalho 

etnográfico ou na parte etnográfica de uma obra histórica. Naturalmente, 

essa convenção deu uma mão livre ao escritor. Não é de admirar que nos 

deparemos com relatos exagerados com mais frequência do que gostaríamos. 

Mas seria errado supor que o costume foi moldado por alguma deficiência 

no sentido histórico dos antigos. Fazia parte do gênero da etnografia, mesmo 

quando ligado à história.
9
 

                                                           
8
 Para Fornara (op.cit., p. 16), Heródoto não escreveu etnografia e sim história, porque ele explicou o 

desenvolvimento sequencial dos acontecimentos e não apenas os relatou. Assim, seu trabalho é uma obra de 

história apesar de todo o material etnográfico que ele apresenta e não em função dele – e, ainda que esse material 

fosse suprimido, teríamos uma obra histórica genuína.  
9
“The point deserves emphasis, because the conventions of ethnography vitally differed from those of history. 

The laws of evidence and obedience to truth were at least in theory mandatory in history. Ethnography permitted 

the publication of the unconfirmed report of even the improbable. The physis, the nature, of ethnography was 

historia in the original sense: “inquiry” into what was “worthy of relation,” “marvelous,” “deserving to be 

heard.” Whether something was true or likely to be true was secondary to the fact that it was a logos told by an 

informant.  Perfectly just men living on the periphery of the world (Herodotus), man-eating ants (Onesicritus), 

fish living underground (Polybius)—all were grist for the mill. These were logoi deserving of preservation in an 

ethnographical work or in the ethnographical part of a historical work. Naturally, this convention gave a free 

hand to the writer; it is no wonder that we come upon exaggerated reports more often than we would like. But it 
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John Marincola
10

 advoga que apontar os problemas da estrutura de análise construída 

por Jacoby não implica o necessário abandono de seu uso
11

, mas ressalta que cada obra da 

historiografia antiga deve ser compreendida a partir da complexa relação entre forma, 

conteúdo e contexto de produção. Assim, este autor propõe um conjunto de critérios inter-

relacionados, que devem ser agregados ao modelo de Jacoby, para a análise dos textos 

historiográficos antigos. Seu objetivo é considerar a totalidade dessas obras antes de propor 

conclusões sobre sua natureza e propósito. Assim, a escolha do método de estruturação da 

obra está intimamente conectada com os propósitos do autor e entender o movimento entre os 

elementos narrativos e descritivos de um texto constitui-se em uma das chaves para a sua 

compreensão. Da mesma maneira, o foco assumido pelo texto pode recair tanto sobre as ações 

de um único individuo como sobre a história universal, perpassando por todo o espectro entre 

esses dois extremos e essa escolha delineia o tipo estrutura argumentativa assumida pelo 

texto.  

Outro ponto importante a ser observa é a escolha de seus limites cronológicos, que não 

servem apenas para definir o trabalho de investigação do autor, mas também para impor 

significado e delimitar o enredo da história (de maneira geral, a narrativa do tempo em que o 

autor vive é mais detalhada do que os tempos mais remotos). Por fim, é preciso observar a 

importância do assunto de que se trata a obra, durante muito tempo, os historiadores 

modernos olharam para a Antiguidade e viram apenas política e guerras, fruto das noções de 

história do século XIX, ignorando ou considerando inferiores outros assuntos, contudo, para 

                                                                                                                                                                                     
would be wrong to suppose that the custom was shaped by some deficiency in the historical sense of the ancients. 

It was part of the genre of ethnography, even when wedded to history” (ibidem, p. 15). 
10

 O trabalho de John Marincola foi o responsável por apontar o esgotamento das abordagens que estudavam a 

historiografia antiga tendo como base o conceito de gênero como um conjunto de regras inflexíveis que 

determinariam todo o processo criativo de uma narrativa histórica. Para este autor, assumir a uniformidade de 

tratamento do material histórico por autores que escrevem dentro de um mesmo gênero pode ser um 

procedimento perigoso na medida em que desconsidera a inovação individual que constantemente modifica as 

formas tradicionais.  
11

 Marincola acredita que, no esquema desenvolvido por Jacoby, todos os subgêneros são considerados formas 

legítimas de escrita historiográfica e a sua recusa em falar de um gênero história em particular se explica pela 

sua crença de que a História não existia na Antiguidade enquanto uma disciplina independente, praticada de 

acordo com os preceitos do século XIX – mas isso não significa dizer que ele negou que os gregos tenham 

escrito história. Fornara, ao classificar a história contemporânea como história nega que a cronografia e a 

etnografia também sejam formas de escrita historiográfica; a insistência desse autor no caráter mimético da 

história e no encadeamento de eventos como a sua principal característica aponta Heródoto como o primeiro 

historiador, a verossimilhança de seu relato da guerra deixaria transparecer uma matriz homérica e não inspirada 

em Hecateu, porém, Hecateu também lança mão da mimeses em sua obra. Assim, por mais que o esquema e a 

nomenclatura propostos por Jacoby possuam deficiências, elas são mais coerentes do que as proposições de 

Fornara (MARINCOLA, John. Genre, convention, and innovation in Greco-Roman Historiography. In: 

KRAUSS, Christina Shuttleworth (Ed.). The Limits of Historiography. Genre and Narrative in Ancient 

Historical Texts. Leiden and Boston, 1999, p. 284). 
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os historiadores antigos esses outros assuntos eram extremamente relevante e apareciam em 

suas obras. Algo que se deve ter em mente é a variedade de abordagens possíveis do 

passado
12

. Para este autor, considerar a etnografia como um subgênero bem delimitado da 

historiografia antiga é problemático na medida em que a única obra antiga inteiramente 

dedicada a um relato etnográfico de que temos notícia na atualidade – a Germânia, de Tácito – 

ser datada do período imperial romano, cinco séculos depois do presumido estabelecimento 

do gênero. Nesse sentido, supor a reprodução fiel de um conjunto inflexível de regras por 

autores diversos durante um período de quinhentos anos é, no mínimo, ingenuidade.
13

 

Diante do exposto até esse ponto, podemos observar um consenso historiográfico acerca 

do papel desempenhado pela obra de Heródoto para o estabelecimento de relatos etnográficos 

como um topos da historiografia antiga. Uma das funções desses relatos era estabelecer o 

diálogo com outras formas de expressão intelectual. No caso de Heródoto, podemos apontar 

que suas digressões etnográficas guardam semelhanças com as abordagens de escritos 

médicos, a exemplo do tratado Águas, Ares e Lugares, de Hipócrates
14

 – que apresenta uma 

teoria sobre a relação entre os corpos e as doenças humanas e o meio ambiente em que esses 

se desenvolvem. Durante o período helenístico, a recepção do texto herodoteano, bem como o 

aparecimento de uma extensa gama de documentos originais sobre os povos que faziam 

fronteiras com os gregos reforçam essa tradição etnográfica. As conquistas alexandrinas 

tornaram possível a investigação das civilizações mais distantes e houve um movimento de 

revalorização das informações etnográficas contidas nos poemas homéricos. Esse processo 

teve como consequência a criação de um cânone literário que serviria como base para a escrita 

etnográfica nos séculos seguintes. Dessa maneira, é possível afirmar que a história dos modos 

de caracterização de outros povos no mundo mediterrâneo antigo aponta para um senso de 

continuidade fundamental, sobretudo no que diz respeito à recepção e manipulação de antigas 

tradições.
15

 

No que tange ao mundo latino, é possível pensar na centralidade desse pensamento 

etnográfico para a vida pública romana, que estava constantemente refletindo sobre a posição 

de Roma no mundo e sobre as relações sociopolíticas que ela mantinha com outros povos. 

Assim, é possível perceber na escrita etnográfica uma interpenetração entre conhecimento e 

                                                           
12

 Ibidem, pp. 302-307. 
13

 ibidem, p. 298. 
14

 In: CAIRUS, Henrique; RIBEIRO JR., Wilson. Textos Hipocráticos. O doente, o médico e a doença. Rio de 

Janeiro, 2005, pp. 91-145. 
15

 DENCH, op. cit., p. 493. 
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ação, como uma justificativa para a expansão romana. Dessa maneira, por exemplo, vemos 

dentro das tradições culturais romanas a importância de representar o inimigo – o outro – em 

toda a sua potência física, seguindo a lógica de que quanto mais forte é o inimigo, maior a 

glória do conquistador.
16

 Além disso, cabe lembrar que no mundo romano a identidade era 

definida politicamente por meio da cidadania – que poderia ser adquirida ou herdada – e por 

meio dos elementos culturais. A manutenção das identidades locais associadas à identidade 

romana, através do processo de romanização, fez com que as diferenças se manifestassem 

entre cidadãos e não-cidadãos e entre aqueles que estavam sob o domínio romano e fora 

dele.
17

 Nesse contexto, os romanos ressignificaram o conceito de bárbaro desenvolvido pelos 

gregos, que passa a ser entendido como aquele que vive além das fronteiras romanas, nas 

extremidades do mundo. É justamente desse movimento que nasce o estereótipo bárbaro que 

se tornou uma característica da historiografia romano: aspectos físicos aberrantes, costumes 

incivilizados e condicionamento do meio natural em que se desenvolvem – dado que a 

barbárie não está ligada apenas aos costumes de um povo, mas também à impossibilidade da 

prática da agricultura.
18

 

Desse modo, a identidade romana se transforma em sinônimo de civilização (e a 

conquista romana como elemento civilizador). Assim, 

 

Nas extremidades do mundo, onde o ambiente e o clima eram indomáveis e 

duros, viviam homens selvagens moldados por aquele mundo. Esses povos 

precisavam ser conquistados e trazidos para o mundo civilizado ou excluídos 

dele por fronteiras fortemente defendidas.
19

 

 

As transformações ocorridas durante a Antiguidade Tardia alteram sensivelmente esse 

quadro, tendo em vista que o Édito de Caracala e a Constituição de Antonino (212 d.C.) 

acabam com a dicotomia entre cidadãos e não cidadãos, aos estender a cidadania romana a 

todas as pessoas livres. O resultado disso é o estabelecimento de uma nova dicotomia entre 

cristãos e não cristãos (pagãos) que se apropria de muitos elementos que compunham a 

                                                           
16

 DENCH, Emma. Romulus’ Asylum. Roman Identities from the Age of Alexander to the Age of Hadrian. 

Oxford, 2005, pp. 40-45. 
17

 HERRING, Edward. Etnicity and Culture. In: ERSKINE, Andrew (Ed.). A Companion to Ancient History. 

Chichester, 2009, pp. 124-131. 
18

 GUZMÁN ARMARIO, Francisco Javier. Soldado y Griego. Estudios sobre Amiano Marcelino. Cádiz: Libros 

EPCCM, 2014, p. 9. 
19

 “At the edges of the world, where the environment and climate were untamed and harsh, lived savage men 

shaped by that world. Such peoples needed to be either conquered and brought into the civilized world or shut 

out from it by strongly defended borders” (HERRING, op. cit., p. 131). 
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caracterização dos bárbaros: agora, além das fronteiras romanas estava o mundo bárbaro e 

pagão.
20

 

A segunda metade do século XX foi palco de uma efervescente desconstrução de 

paradigmas que reverberou em todos os âmbitos da produção historiográfica. No que diz 

respeito ao mundo antigo, acalorados debates se desenvolveram em torno da desnaturalização 

do conceito de gênero literário e do papel da retórica na construção das narrativas 

historiográficas. A noção de gênero literário enquanto categoria estática que supõe a 

reprodução mecânica de características formais já não mais condizia com a preocupação dos 

pesquisadores com a complexa relação entre a tradição genérica e o papel desempenhado pela 

inovação individual no processo de criação literária. Dessa maneira, o gênero passou a ser 

entendido como um conceito dinâmico, uma estratégia de composição que estabelece uma 

imbricada relação entre as estruturas de conteúdo e as estruturas de expressão e que permite 

colocar em evidência o espaço para flexibilidade e inovação dentro da prática 

historiográfica
21

. É necessário sempre ter em mente que  

 

Resposta, reação, inovação e competição com antecessores são alguns dos 

elementos mais importantes da criação literária antiga, seja na historiografia 

ou em qualquer outro gênero. […] A imitação era uma forma aceita de 

homenagem, mas não era simplesmente uma cópia servil do modelo, e sim a 

infusão de um novo espírito em um tratamento tradicional.
22

 

 

Além disso, os classicistas colocaram em pauta a natureza retórica da historiografia 

antiga e as consequências disso para o processo de composição das narrativas históricas. Para 

T.P.Wiseman, os historiadores antigos possuíam um apurado treino retórico e era essa 

habilidade que lhes permitia construir histórias plausíveis e elaborar uma série de convenções 

para descrever paisagens e compor discursos, que suprissem a escassez de eventos históricos 

dentro da narrativa. Assim, Tito Lívio, por exemplo, poderia escrever tanto e tão 

detalhadamente sobre os primórdios de Roma por mais que não existissem fontes narrativas 

sobre o período. O trabalho de Wiseman deixa claro que o elemento retórico da historiografia 

antiga estava intimamente conectado com o conteúdo dessas narrativas históricas e aponta 

                                                           
20

 Ibidem, pp. 132. 
21

 MARINCOLA, op. cit., pp. 281-282. 
22

 “Response, reaction, innovation, and the competition with predecessors are some of the most important 

elements of ancient literary creation, whether in historiography or in any other genre. […] Imitation was an 

accepted form of homage, but it was not to simply a slavish copying of the model but the infusion of a new spirit 

into a traditional treatment” (ibidem, pp. 299-200). 
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para o fato de que as obras historiográficas antigas eram reconhecidas como peças retóricas 

pela sua audiência original.
23

 Tais considerações são um convite a repensar a tradição 

historiográfica clássica, levando em consideração os aspectos literários da obra e a relação 

estabelecida entre texto e audiência – dado que a recepção de um texto é um processo 

dinâmico que influencia sua própria composição. Além disso, é imperativo levar em 

consideração a função didática da historiografia antiga, enquanto era um gênero que pretendia 

ter uma utilidade prática, como muitos historiadores afirmaram em suas obras.
24

 

Como já mencionamos acima, os relatos etnográficos são uma das características 

fundamentais da historiografia antiga e as digressões constituem o espaço privilegiado de 

manifestação dessa escrita etnográfica. Para os antigos, escrever relatos sobre os costumes de 

outros povos, bem como descrever as terras em que eles habitavam, constituía um exercício 

retórico e uma prática essencialmente histórica, de modo que as descrições etnográficas não 

fogem as especificidades historiográficas.
25

 Essas digressões foram vistas por muitos 

pesquisadores modernos como passagens que apresentavam informações não confiáveis, 

desprovidas de sentido e que interrompiam desnecessariamente a unidade da narrativa 

histórica.
26

 Porém, é possível argumentar que as digressões etnográficas estavam intimamente 

conectadas com os temas históricos tratados nas narrativas de modo que se torna imperativo 

pensar a função desempenhada por essas digressões na estrutura argumentativa das 

composições historiográficas. Élícito nos questionarmos se essas descrições etnográficas são 

de fato digressões, entendidas como interrupção desnecessária da narrativa, ou se elas são 

parte integrante da estrutura argumentativa e um espaço de manifestação inovação individual 

frente à tradição precedente. 

 

 

 

                                                           
23

FELDHERR, Andrew. Introduction. In: ______ (Ed.). The Cambridge Companion tothe Roman Historians. 

Cambridge, 2009, p. 7. 
24

 MARINCOLA, John. Historiography. In: ERSKINE, Andrew (Ed.). A Companion to Ancient History. 

Chichester, 2009, p. 20 
25

 LOPEZ RAMOS, Jorge A. Excursus, etnografía y geografía: un breve recorrido por la tradición historiográfica 

antigua (de Heródoto a Amiano Marcelino). NOVA TELLVS, v. 26, n. 1, 2008, pp. 278-279. 
26

 MARTÍNEZ PASTOR, M. Amiano Marcelino, escritor romano del s. IV. Perfil literario, Estudios clásicos, 

vol. 102, 1992, pp. 91-115. MOMMSEN, Theodor. Ammians Geographica. Hermes, vol. 16, 1881, pp. 602-36. 

ROLFE, J. Introduction. In: AMMIANUS MARCELLINUS. Roman History, volume I. Cambridge and London: 

Harvard University Press, 1950. WALLACE-HADRILL, Andrew. Introduction and Notes. In: AMMIANUS 

MARCELLINUS. The Later Roman Empire (A.D. 354-378). London: Harmondsworth, 1986. 
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A LITERATURA ROMANA: UMA ANÁLISE SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO DA ÉPICA HISTÓRICA LATINA (SÉCS. III – I 

A.C.) 

Geovani dos Santos Canuto
1
 

 

Foi na segunda metade do século III a.C., período em que Roma expandia sua 

dominação pela península itálica, que se observou o desenvolvimento da literatura romana. A 

conquista da Magna Grécia e da Sicília nas campanhas da Primeira Guerra Púnica, período de 

grande contato com a cultura grega, proporcionou a criação de textos latinos muito 

semelhantes aos moldes gregos. Neste período de grande helenização
2
, Willy Schetter

3
 lembra 

que os romanos incorporaram em sua cultura os gêneros da literatura grega que possuíam 

função de destaque na vida social do mundo helênico como a tragédia, a comédia e o poema 

épico. Antes do terceiro século, no entanto, são atestadas formas iniciais de literalidade 

autóctone compostas por cantos litúrgicos, lamentações fúnebres e farsas cênicas, mas que 

não chegaram a constituir uma poesia significativamente representativa. Segundo Cícero, 

Catão, censor no século III a.C., havia escrito sobre alguns cantos que eram entoados em 

banquetes acompanhados de flauta cujo tema centrava-se nos homens ilustres: os carmina 

cornuiuialia. 

Entre os romanos, o gênero épico foi reconfigurado e transformado em espaço 

característico para manifestação de sua identidade “nacional”. Ainda que tenha existido um 

conjunto de obras épicas que se dedicaram a temas não diretamente ligados a política nacional 

como as fábulas mitológicas nas Metamorfoses de Ovídio, “a epopeia em Roma foi expressão 

de feitos históricos, inclusive aqueles contemporâneos aos seus poetas”
4
. Tal fenômeno se 

manifestou, por exemplo, com o Bellum Poenicum de Névio e os Anales de Ênio no período 

                                                           
1
 Graduado em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Membro do Núcleo de Estudos de 

Representações e de Imagens da Antiguidade (NEREIDA-UFF). 
2
 Termos como helenização e romanização, apesar de suas especificidades, partilham de características comuns, 

uma vez que foram cunhados tendo por base noções como aculturação. A partir dos estudos pós-coloniais, que 

surgem no processo de descolonização da África, pesquisadores passaram a se concentrar na agência das 

populações locais durante o processo de conquista, que deixaram de serem vistas como seres passivos e sem 

expressividade. Assim, utilizaremos neste trabalho o conceito de “romanidade” tal como proposto por Louise 

Revell em Roman Imperialism and Local Indentities. Cambridge: Cambridge University Press, 2009 em seus 

estudos sobre o urbanismo romano e o desenvolvimento de identidades locais. 
3
 SCHETTER, Willy. La poesia épica romana. In.: FUHRMANN, Manfred. Literatura Romana (Org.). Madrid: 

Editorial Gredos, 1985, p. 90. 
4
 VIEIRA, Bruno V. G. A epopeia histórica em Roma de Névio a Lucano. In.: SILVA, Gilvan Ventura da Silva. 

LEITE, Leni Ribeiro (Orgs.) As múltiplas faces do discurso em Roma: Textos, Inscrições, Imagens. Vitória: 

EDUFES, 2013, p.25. 
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republicano, a Eneida de Virgílio no Principado e o Bellum civile de Lucano na fase imperial. 

Ainda que houvesse no mundo grego poemas do tipo, a épica histórico-nacional encontrou 

terreno fértil no mundo romano
5
. 

No processo de constituição do Império, por exemplo, Guarinello recorda que foi 

preciso criar de antemão uma identidade romana, uma vez que, à época, Roma mais se 

parecia, com um 

amálgama confuso de romanos, italianos, estrangeiros, escravos e libertos. A 

identidade romana teve que ser recriada para servir de parâmetro para o 

Império. Nunca foi uma identidade étnica, nem monolítica, nem mesmo 

imune à ação do tempo
6
. 

 

A velocidade deste processo de criação foi ampliada no final do período republicano 

até a época de Augusto. Segundo Guarinello, dois elementos foram fundamentais para o 

desenvolvimento da identidade romana no período, a saber: a propagação do culto imperial 

nas províncias e a produção de uma cultura letrada latina. No âmbito religioso, os 

imperadores cunharam para si uma função de “interlocutores privilegiados com o sagrado”, 

chegando mesmo a serem divinizados (diui) após suas mortes (em alguns casos sua esposa e 

família também). A literatura, por sua vez, de inspiração grega, ajudou a difundir a identidade 

nas escolas romanas e naquelas das províncias ocidentais. Como na Grécia, “língua, literatura 

e escola tornaram-se instrumentos de poder” sendo “meios de cooptação das elites”. 

Em 240 a.C, Livio Andronico produziu a primeira tragédia e a primeira comédia em 

língua latina, ainda que o apogeu de seu sucesso fosse atingido com a produção de sua obra 

épica Odúsia. Pouco se pode dizer sobre esta tradução romanizada da Odisseia das quais 

sobreviveram cerca de 40 versos: feita com o saturnino, antigo verso latino utilizado na poesia 

romana pré-literária pelos oráculos, atribuindo a sua obra um caráter solene, Andronico 

substitui a musa grega por uma divindade latina em seu proêmio: Camena. A escolha desta 

obra de Homero esteve condicionada, como defende Schetter, por motivos “nacionalistas” 

 

porque ya desde mucho tiempo atrás había localizado la erudición griega el 

largo y dificultoso periplo de Ulises en las costas de la Campania y el Lacio, 

así como en Sicilia, por lo que la Odisea ofreció a los romanos un trozo de la 

propia historia remota, aún envuelta en fábulas, de su país natal
7
. 

                                                           
5
 SCHETTER, Willy. La poesia épica romana. In.: FUHRMANN, Manfred. Literatura Romana (Org.). Madrid: 

Editorial Gredos, 1985, p. 91. 
6
 GUARINELLO, Norberto. História Antiga. São Paulo: Editora Contexto, 2013, p.143-144. 
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 SCHETTER, Willy. La poesia épica romana. In.: FUHRMANN, Manfred. Literatura Romana (Org.). Madrid: 
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No final do século III a.C., Névio promoveu um grande desenvolvimento na história da 

epopeia latina com seu Bellum Poenicum, publicado aproximadamente em 218 a.C. Centrada 

na história da Primeira Guerra Púnica, da qual o poeta havia participado, esta obra rompe de 

certa maneira com a forte dependência do mito grego da Odusia por centrar-se na 

originalidade de uma história romana. Seu texto substitui o protagonismo grego pelos 

acontecimentos de sua época intercalada com eventos do passado mítico como a história de 

Eneias e sua chegada ao Lácio
8
. 

Suetônio afirma que após a morte do poeta, o poema foi dividido em sete livros, sendo 

que os cerca de 60 versos que sobreviveram até os dias de hoje são citados por autores antigos 

seguindo esta divisão. Segundo compiladores, o universo mitológico abordado em sua obra 

(cerca de 40% dos 60 versos sobreviventes) aparecia como digressões no decorrer da obra, 

sendo provável que o autor tenha tratado da relação amorosa entre Dido e Eneias antes de 

Virgílio
9
. 

Grande influenciador da obra de Virgílio, não é possível afirmar se o poeta já havia 

traçado paralelos entre o romance da rainha cartaginesa e o herói troiano com as guerras 

púnicas e Aníbal. Apesar disso, Vasconcellos recorda o trabalho de Albrecht que afirma que 

outras passagens de Bellum Poenicum são reconhecidas na Eneida como a tempestade no mar 

do Livro I, a profecia de Júpiter sobre a soberania romana, o papel religioso de Anquises e a 

missão civilizatória romana. No estilo narrativo, o presente histórico e o uso da justaposição 

ou parataxe também aparecerão na obra do poeta mantuano
10

. 

Em seus Anales, Quinto Ênio inaugura uma nova fase na literatura latina com a 

incorporação do verso heroico. Se a inovação de Névio consistiu na introdução dos elementos 

da história romana na poesia latina, Ênio se propôs a elaborar toda a história romana, desde 

seus princípios míticos até o período de sua morte. No proêmio de sua obra o poeta revela um 

sonho que teve com Homero onde este lhe revelara ter reencarnado em Ênio: mais do que um 

devaneio do poeta, tal passagem manifesta seu desejo de ver sua obra reconhecida como o 

poema épico “oficial” romano. 

Escrita e publicada entre 180 – 170 a.C., cerca de 600 versos sobreviveram até hoje, dos 

quais não constam menções a Primeira Guerra Púnica, já tratada por seu antecessor, o que 

                                                           
8
 Ibdem, p.94. 

9
 VIEIRA, Bruno V. G. A epopeia histórica em Roma de Névio a Lucano. In.: SILVA, Gilvan Ventura da Silva. 

LEITE, Leni Ribeiro (Orgs.) As múltiplas faces do discurso em Roma: Textos, Inscrições, Imagens. Vitória: 

EDUFES, 2013, p.26-27. 
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pode significar que o poeta tinha como objetivo dar continuidade a uma tradição já 

estabelecida. Segundo relatos de Sérvio, Névio e Ênio afirmaram que Ília era filha de Eneias e 

avó de Rômulo e Remo
11

. 

Tal filiação direta a Homero é resultado do processo de “helenização” da poesia latina, 

exemplificada pela adoção do hexâmetro datílico e de outras formas estilísticas gregas. Seu 

conteúdo, no entanto, distancia-se da forma homérica uma vez que não se centra nas 

aventuras de uma personagem principal, mas uma épica composta por várias partes 

autônomas com uma pluralidade de heróis. De seus 15 livros, os 6 primeiros retratam os 

primórdios da história romana até a conquista da Península Ibérica, enquanto os nove 

subsequentes se estendem do começo da Primeira Guerra Púnica (264 a.C.) até a guerra da 

Etólia em 169 a.C, com destaque para a atuação dos grandes homens de sua época
12

. 

O livro quinze apresenta uma exaltação as ações de Marco Fulvio Nobilitor, espécie de 

“padrinho” do poeta. Posteriormente, Ênio decidiu compor mais um livro cuja narrativa se 

centra nos feitos de Tito Cecilio Teucro e seu irmão na Guerra Ístria em 178 a.C. Antes de 

falecer, o poeta introduziu mais dois livros a sua obra, totalizando dezoito, embora não seja 

possível afirmar até que ano sua narrativa se estendera. 

Sua obra forneceu, sem dúvida, um modelo para poetas das gerações posteriores como 

Virgílio. Cícero, o célebre escritor romano, compôs três obras épicas (Marius, além de outras 

duas autobiográficas, De consulatu suo e De temporibus meis) com forte influência do estilo 

narrativo eniano. Schetter afirma a partir do comentário de Catulo sobre a obra do poeta 

Volsco, que a épica pós eniana havia perdido fôlego no mundo latino a partir da década de 70 

a.C
13

. 

Não obstante, entre o final da República e o Principado, Vieira contabiliza onze obras 

épicas das quais sobreviveram poucos versos ou apenas menções de sua existência. No final 

do século II a.C, o autor menciona os poetas Hóstio e Fúrio de Ântio. 

 

O primeiro, provavelmente intentando uma sequência dos Anais de Ênio, 

compôs um Bellum Histricum, “Guerra Hístria” conduzida por Semprônio 

Tudiano em 129 a. C., da qual há 7 fragmentos, muitos deles palavras ou 

sintagmas isolados (COURTNEY, 2003, p. 52-55). Fúrio de Ântio, a quem, 

                                                           
11

 VIEIRA, Bruno V. G. A epopeia histórica em Roma de Névio a Lucano. In.: SILVA, Gilvan Ventura da Silva. 

LEITE, Leni Ribeiro (Orgs.) As múltiplas faces do discurso em Roma: Textos, Inscrições, Imagens. Vitória: 

EDUFES, 2013, p.28-29. 
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 SCHETTER, Willy. La poesia épica romana. In.: FUHRMANN, Manfred. Literatura Romana (Org.). Madrid: 

Editorial Gredos, 1985, p. 96. 
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segundo Courtney (2003, p. 97), Catulo teria dedicado um livro sobre seu 

consulado, tem seis hexâmetros citados por Aulo Gélio (cf. 18.11) 

remanescentes de uma obra sobre a Guerra Címbria, movida por Mário entre 

105-101 a. C
14

. 

 

Em Mario (52 a.C), Cícero narrou a vida deste ex-cônsul e, segundo alguns autores, 

teria aproveitado para fazer referências ao próprio exílio. Em De consulatu suo (60 a.C.), o 

cônsul trata dos acontecimentos envolvendo a conjuração de Catilina em três livros, 

utilizando-se, para isso, do uso imoderado intervenções divinas. As histórias mitológicas 

inseridas na narrativa são entrelaçadas com sua própria biografia, sem reservas aos 

autoelogios. Em uma carta a Ático, o cônsul relata uma passagem onde uma das Musas, 

Calíope, teria previsto seu próprio sucesso.  

Em De temporibus suis, cujos versos sobreviveram através de seus próprios 

comentários, Cícero narra uma autobiografia épica mencionando seu exílio e posterior retorno 

a Roma. Não por acaso estas obras provocaram verdadeiro constrangimento em comentadores 

como Quintiliano, que ataca sua falta de parcimônia e sua filiação a modelos gregos, o que 

pode ser interpretado como uma crítica ao afastamento dos predecessores épicos romanos
15

. 

Furio Bibáculo, por sua vez, foi um poeta que escreveu 11 cantos para sua Annales Belli 

Gallici entre 60 – 50 a.C., poema sobre a Guerra da Gália do qual apenas 14 versos 

sobreviveram, principalmente a partir de comentários de comentadores de Virgílio. Discute-se 

se sua obra apresenta intervenção divina na narrativa e se sua possível ausência significara 

uma aproximação maior com o gênero historiográfico, mas seu estado fragmentário não 

permite uma conclusão
16

. 

P. Terêncio Varrão Atacino e Vário Rufo viveram na mesma época do autor da Eneida, 

sendo este seu amigo – e, segundo a tradição, um dos responsáveis pela edição da inacabada 

Eneida – e aquele um imitador do poeta. Atacino escreveu Bellum Sequanum, produziu uma 

tradução da Argonáutica de Apolônio de Rodes muito elogiada por poetas augustanos e a 

provável versão utilizada por Virgílio para composição de passagens da Eneida. Rufo, a seu 

                                                           
14

 VIEIRA, Bruno V. G. A epopeia histórica em Roma de Névio a Lucano. In.: SILVA, Gilvan Ventura da Silva. 

LEITE, Leni Ribeiro (Orgs.) As múltiplas faces do discurso em Roma: Textos, Inscrições, Imagens. Vitória: 
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turno, além de poeta trágico, compôs o Panegyricus Augusti segundo testemunho de Horácio, 

fonte dos dois versos sobreviventes
17

. 

Ao se abordar a história do desenvolvimento do gênero épico romano, é preciso resgatar 

algumas das reflexões desenvolvidas pelos próprios autores da Antiguidade sobre a 

conceituação deste gênero literário que tem nas obras de Homero
18

 seu grande modelo. Em 

sua Poética, Aristóteles afirma que tanto a epopeia quanto a tragédia, a poesia ditirâmbica, a 

maior parte da aulética e da citarista são imitações
19

. Diferem entre si a partir de três aspectos, 

a saber: pelos meios utilizados para a imitação, pelo modo e pelo objeto que imitam. 

Em relação ao meio de imitação, a epopeia é uma das artes que “recorre ao simples 

verbo”, neste caso metrificado: o hexâmetro datílico. 

 

Quanto à métrica, prova a experiência que é o verso heroico o único 

adequado à epopeia, efetivamente, se alguém pretendesse compor uma 

imitação narrativa, quer em metro diferente do heroico, quer servindo-se de 

metros vários, logo se aperceberia da inconveniência da empresa. Na 

verdade, o verso heroico é o mais grave e o mais amplo, portanto, melhor do 

que qualquer outro presta a acolher vocábulos raros e metafóricos, (também 

por este aspecto a imitação narrativa supera as outras)
20

. 

 

Sobre o objeto, Aristóteles afirma que os poetas podem imitar indivíduos de elevada ou 

de baixa índole. 

Mas como os imitadores imitam homens que praticam alguma acção, e estes, 

necessariamente, são indivíduos de elevada ou de baixa índole, (porque a 

variedade dos caracteres só se encontra nestas diferenças [e, quanto a 

carácter, todos os homens se distinguem pelo vício ou pela virtude]) também 

sucederá que os poetas imitam homens melhores, piores ou iguais a nós, 

como fazem os pintores
21

. 

 

                                                           
17

 Somam-se a lista de epopeias Sobre a expedição de César à Britânia, de Cícero, não analisada pelo autor e 

Elogio a Antônio, escrito por Ânser, cuja existência é atestada apenas por um comentário de Sérvio. In: 

VIEIRA, Bruno V. G. op. cit. p. 35. 

18
 Sobre a Questão Homérica, ver MORAES, Alexandre Santos de. Curso de vida e construção social das 

idades no mundo de Homero (séc. X ao IX a.C.): uma análise sobre a formação dos habitus etários naIlíada e 

Odisséia / A. S. Moraes. – 2013. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia, Departamento de História, 2013.Tal expressão se refere ao conjunto de questionamentos 

suscitados a partir do trabalho de Friedrich August Wolf (1795) acerca da autoria dos poemas, suas condições de 

produção, as relações entre a Ilíada e a Odisseia, etc. 
19

 Poética, 1447 a, 13-17. A edição utilizada neste trabalho é aquela Traduzida por Eudouro de Souza. Imprensa 

Nacional: Casa da Moeda, 1994. 
20

 Poética, 1459 b, 32-1460a. 
21
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Para o autor da Poética, Homero, assim como os poetas trágicos, se distinguiam pela 

imitação dos homens superiores, enquanto os comediógrafos mimetizam os inferiores. Em 

relação ao modo, há uma distinção entre as formas narrativas, a dramática e a mista, sendo 

esta última – caracterizada pela mistura entre discursos diretos e a narrativa – aquela adotada 

nas obras homéricos
22

. 

Como lembra Vascocellos
23

, Aristóteles segue o discurso de Platão no Livro III da 

República, onde o filósofo distingue a narrativa simples característica dos ditirambos – 

narrados em terceira pessoa pelo poeta – da imitativa, comum a comédias e tragédias e aquela 

que se conforma a partir da fusão das duas, empregada nos poemas épicos. No mundo 

romano, Horácio segue Aristóteles em sua Arte Poética ao defender o verso heroico como o 

mais apropriado ao gênero épico. 

A crítica contemporânea não ignora o peso deste verso na epopeia greco-romana, 

embora este não seja o elemento principal para sua categorização
24

. Quintiliano, por exemplo, 

qualificou como épicos os trabalhos de Hesíodo (poesia didática/sapiental, na classificação 

contemporânea), Teócrito (poesia bucólica) Mácer e Lucrécio (poesia didática) a partir do uso 

do hexâmetro datílico em suas obras
25

. 

Acadêmicos tendem a definir este gênero literário a partir da associação de certas 

formas a determinados conteúdos, distanciando-se de uma categorização a partir do metro 

como fizeram Aristóteles e Quintiliano. Assim,  

Para caracterizar o gênero épico, então, podemos dizer que se distingue, na 

poesia em hexâmetro datílico, a epopeia propriamente dita, um poema 

extenso que narra feitos grandiosos (as “façanhas” o os “reis” de Horácio) de 

heróis, normalmente envolvidos em batalhas (as “guerras funestas”)
26

. 

 

Alguns elementos textuais empregados por Homero se tornaram elementos 

característicos das obras épicas. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia são iniciadas por um 

proêmio, um resumo da trama, que apresenta a tradicional invocação às musas, entidades 

mitológicas filhas da Memória que cantam as aventuras ao aedo
27

. Além disso, a narrativa 

                                                           
22

 Poética, 1448 a, 19 -29. 
23

 Vascocellos, Paulo S. Épica I: Ênio e Virgílio. Campinas: Editora UNICAMP, 2014, p.14-16. 
24

 É importante lembrar que obras consideradas épicas como a Odúsia de Livio Andronico e Bellum Poenicum de 

Névio não foram escritas em hexâmetro datítlico, mas com o verso saturnino. 
25

 Vascocellos, Paulo S. Épica I: Ênio e Virgílio. Campinas: Editora UNICAMP, 2014, p.11-12. 
26

 Ibdem, p.16. 
27

 Observaremos, mais a frente, alguns elementos de inovação na Eneida de Virgílio. Além disso é importante 

salientar que a produção das obras homéricas, diferentemente do período augustano, se deu em uma sociedade de 

cultura oral, permanecendo longo período sendo transmitidas oralmente até ganharem suporte físico. 
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tem início no meio dos acontecimentos (o que os romanos chamavam in media res), sendo 

que os episódios iniciais são narrados pelo protagonista em determinado momento da 

narrativa. 

Também caracterizam muitas epopeias os símiles, comparações de elementos do mundo 

humano com elementos da natureza, a interferência divina na ação, onde os deuses atuam 

como importantes personagens. O concilium deorum representa uma espécie de assembleia 

entre as divindades e o catálogo, por sua vez, introduz a listagem de personagens e povos. A 

écfrase (em latim descriptio), ainda que não seja elemento exclusivo dos poemas épicos, são 

importantes descrições de objetos, lugares, espaços, etc.; entre as mais célebres podem ser 

mencionadas as descrições dos escudos de Aquiles na Ilíada e de Eneias na Eneida, assim 

como as pinturas sobre a guerra de Troia nas paredes do templo de Juno, em Cartago
28

. 

Também é necessário ponderar sobre o que entendemos por literatura a fim de se evitar 

a transposição de conceitos contemporâneos para o mundo antigo. É possível falar de 

literatura na Antiguidade Clássica? Seriam estes conjuntos de textos “gêneros 

literários”?Tendo por base critérios estéticos, teóricos definem literatura com base em escalas 

de valores: uma obra, para ser literária, teria que possuir uma qualidade “artística”. Tais 

definições se tornam problemáticas, posto que não são claros nem objetivos os conceitos 

sobre o que é ou não artístico. A partir de critérios subjetivos, por sua vez, o juízo estético de 

uma obra deixa de pertencer a “natureza do objeto”, dependendo, portanto, de um dos 

elementos de comunicação: o receptor. Segundo esta vertente, o leitor tem a capacidade de 

exercer influência sobre a obra, uma vez que lhe atribui diferentes significados. Esta 

convicção acabou por dificultar o desenvolvimento de uma teoria literária de bases objetivas. 

Ao afirmar que não é possível definir literatura em si, Ciro Cardoso
29

 defende que “o 

que pode existir é a conotação social de certos discursos como literários. A literatura é e só 

pode ser uma noção historicamente definida”. Em sua concepção, historiadores que 

desejarem trabalhar com o conceito de literatura devem evitar as noções de literariedade, uma 

vez que conduzem ao esteticismo e ao subjetivismo do leitor.  

É preciso estabelecer uma distinção entre dois tipos de discurso, etnoliterários e 

socioliterários, para evitarem-se possíveis erros de interpretação histórica. Enquanto os 

primeiros são classificados como “aqueles provenientes de povos que não reconhecem a arte 

                                                           
28

 Vascocellos, Paulo S. Épica I: Ênio e Virgílio. Campinas: Editora UNICAMP, 2014, p.16-28. 
29

 CARDOSO, C. F. S. Tinham os Antigos uma Literatura? Phoînix, Rio de Janeiro, Nº 5, 1999, p.103. 
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ou a literatura como setores específicos de discursos e atividades”, os socioliterários são 

aqueles  

 

surgidos em sociedades que reconhecem tais áreas como existentes: 

sociedades em que as noções de autor, público, literatura e gêneros literários 

(noções extremamente variáveis nos seus conteúdos, naturalmente, conforme 

as épocas), existam e sejam reconhecidas mais ou menos explicitamente
30

. 

 

A Antiguidade Clássica, conforme o autor, foi a que mais se aproximou da presença de 

discursos socioliterários,  

em contraste com uma mera etnoliteratura. As noções de autor, público e 

gênero existiam com grande clareza e, em certos períodos, houve mesmo 

uma teoria da literatura não desprovida de valor e eruditos e críticos que se 

dedicavam a comentar ou glosar as obras literárias
31

.  

 

A retomada do modelo homérico pelos autores latinos na composição de suas obras 

deve ser observada a partir de um conceito chave do funcionamento da literatura latina, a 

saber: a imitatio. O conceito era utilizado pelos autores romanos para se referir ao 

procedimento literário que configurava uma das bases de sua literatura, ou seja, a retomada 

de modelos de uma mesma tradição literária. Entende-se imitatio como um 

conceito que de certa forma abarcará a noção de aemulatio: tentativa de 

igualar ou superar o original. [...] não se trata de retomar apenas modelos 

gregos mas também latinos; por vezes, numa delicada operação, um escritor 

retoma um modelo grego através de um poeta latino que já o imitara. Dá-se 

mesmo o caso da “auto-imitação”: um poeta pode retomar seus próprios 

versos e reelaborá-los na feitura de nova obra, confiando que o leitor se 

recordará do contexto precedente e fará o confronto intertextual. Também é 

conhecido o processo de contaminatio, um conceito aplicado especialmente 

ao teatro de Plauto e Terêncio e que consiste na fusão de dois ou mais 

modelos gregos ou na inserção, num modelo privilegiado, de cenas, 

situações, personagens de outras fontes
32

. 

 

Este conceito, no entanto, acabou por dar margem a interpretações equivocadas que 

postulavam uma suposta falta de originalidade de autores latinos, principalmente devido às 

conotações pejorativas que o termo adquiriu. O objetivo dos autores romnos era, como lembra 

                                                           
30

 Ibdem, p.102-103. 
31

 Ibdem, p.118. 
32

 VASCONCELLOS, Paulo S. Efeitos intertextuais na Eneida de Virgílio. São Paulo: Humanitas, 2001, p. 18. 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE –  
           24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

138 
 

Patrícia Prata
33

, rivalizar com seus predecessores, assim como introduzir novos elementos de 

ornamentação que engrandeciam a obra o que configurava, porque não, uma forma de 

homenagem. 

Para tentar resolver o problema, Prata recorda que em 1942 Pasquali publicou o artigo 

“Arte Allusiva” onde defendia que o termo “alusão” era melhor para explicar a imitatio dos 

antigos. Além de evitar sua associação pejorativa com a imitação, ele acentua o caráter 

intencional dos poetas em relação a seus modelos de emulação, onde o leitor-decodificador 

exerce um papel ativo na atribuição de significados de uma obra. Assim, a alusão se torna um 

processo que resulta da evocação percebida pelo leitor
34

. 

O termo alusão trouxe, posteriormente, uma série de problemas para pesquisadores, 

uma vez que colocava em pauta a intencionalidade do autor, que se tornou objeto de análise. 

É na tentativa de contornar este problema (como alcançar as intenções de Virgílio, por 

exemplo?) que os pesquisadores recorreram a outro conceito: intertextualidade. Prata recorda 

que o termo foi utilizado primeiramente por Kristeva em 1974, e seu intuito era deslocar o 

foco para a relação texto/leitor, posto que a arte intertextual assume que  

ao dar foco sobretudo para o texto, ou melhor, para o diálogo entre textos, 

privilegiando a relação leitor-texto, a intertextualidade elimina a 

problemática implicação do termo alusão, a subjetividade presente na 

figura do autor, pois não é ele quem cria e põe em funcionamento o jogo ao 

aludir de forma consciente e intencional, mas o leitor no momento da 

leitura. O vocábulo intertextualidade, assim, parece proporcionar um 

caráter mais objetivo aos estudos intertextuais, uma vez que descarta o que 

não se pode alcançar: a intenção do autor
35

.  

 

Para se compreender o funcionamento da literatura latina é preciso inseri-la em seu 

contexto histórico de produção, distanciando-se de visões preconcebidas que julgaram a obra 

de Virgílio, por exemplo, como uma simples imitação no sentido contemporâneo do termo. 

Na cultura romana, distante da nossa em alguns aspectos, havia a prática de culto aos 

antepassados dentro do átrio das residências por meio de efígies que os representavam. Além 

disso, os membros do Senado se espelhavam na tradição dos bons exemplos de conduta, o 

mos maiorum, e, no Fórum, o filho dos nobres se ligavam a um renomado orador a partir de 

onde aprendiam as “normas da eloquência política”. Desta cultura que se mostrava atenta aos 

grandes exemplos, não se afastavam os poetas na veneração a seus modelos:  

                                                           
33

 PRATA, Patrícia. Intertextualidade na literatura latina: pressupostos teóricos e geração de sentidos. Phaos, 

Campinas: v.17, n.1, jan./jun. 2017, p.127. 
34

 Ibdem, p.128. 
35

 Ibdem, p.130. 
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Também no campo das letras, portanto, verifica-se aquela característica 

central da cultura romana: o perfilar-se numa tradição veneranda, dela se 

destacando não para afirmar uma rebeldia “romântica” ou pretensões de 

originalidade radical, mas para integrar uma visão de mundo pessoal e 

preceitos estéticos próprios na história de um gênero literário ou do conjunto 

de obras que constitui o repertório da literatura. Em suma, as tendências 

estéticas da imitatio e da arte intertextual vão perfeitamente ao encontro das 

coordenadas dessa cultura permeada pelo culto dos arquétipos da 

comunidade
36

. 

 

No que se refere ao funcionamento do discurso, Eni Orlandi afirma que “as palavras não 

são só nossas”, uma vez que elas possuem uma história na língua. Assim, 

O que é dito em outro lugar também significa em nossas palavras. O sujeito 

diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ao controle sob o modo 

pelo qual os sentidos se constituem nele. Por isso é inútil, do ponto de vista 

discursivo, perguntar para o sujeito o que ele quis dizer quando disse “x” 

[...]. O que ele sabe não é suficiente para compreendermos que efeitos de 

sentidos estão ali presentificados
37

. 

 

 Ao observarmos o desenvolvimento do gênero épico latino, observamos como os 

autores latinos mantiveram os modelos gregos em seu horizonte. É preciso compreender a 

dinâmica interna do funcionamento de sua literatura para fugir de noções preconcebidas que 

postulam uma suposta falta de engenho destes poetas. A filiação aos modelos gregos era 

mantida, como observado, através de uma série de condicionantes: se a épica latina foi 

elegida como o gênero literário propício para o desenvolvimento da identidade romana, 

determinadas fugas aos padrões estabelecidos (as obras de Cícero, em particular) não 

poderiam ser aceitas, sendo consideradas distorções. 

Além disso, as concepçõessobre o funcionamento do sistema textual apresentadas 

podem trazer grandes contribuições teórico-metodológicas para os estudos históricos que 

trabalham com fontes textuais. Ao se abandonar a infrutífera busca pela intencionalidade do 

autor, pesquisadores podem se dedicar a compreensão das possibilidades de significação de 

uma obra tal qual postulado pela Análise de Discurso.  

 

 

 

                                                           
36

 VASCONCELLOS, Paulo S. Efeitos intertextuais na Eneida de Virgílio. São Paulo: Humanitas, 2001, p. 37. 
37

 ORLANDI, Eni Purcinelli. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Pontes, 2005, p.32. 
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O PAPEL DA MULHER NOS RITOS FÚNEBRES DEDICADOS 

AOS HERÓIS NO PERÍODO HOMÉRICO 

Lennyse Teixeira Bandeira
1
 

 

INTRODUÇÃO   

A necessidade dos gregos em executar o sepultamento, estava ligada ao fato de que a 

alma necessitava de uma morada para a sua “segunda vida”. Devido ao fardo e agitações dos 

trabalhos enquanto vivo, após a morte, a alma daquele que não possuísse um sepultamento e 

um ritual fúnebre estaria destinada a ser errante e perversa, atormentando os vivos e 

destruindo suas colheitas. Afirma-se que não era só por prestígio que os gregos faziam os ritos 

fúnebres, mas para que a alma repousasse em felicidade na sua sepultura. Desta maneira, 

originou-se a crença da alma em outro mundo.  

Através deste artigo, pretendemos estabelecer uma reflexão sobre o significado da alma 

e da morte entre os gregos, e a importância dos ritos fúnebres na civilidade grega no mundo 

antigo. Ademais, nos propomos a identificar a demarcação de gênero nas formas de 

organizações e procedimentos ritualísticos presentes nos rituais funerários dedicados aos 

heróis do período homérico, no qual as mulheres eram destinadas as atividades ligadas ao 

cuidado com o corpo do morto. Neste sentido, utilizaremos a Ilíada
2
 e Odisseia

3
 de Homero 

que trata das características ritualísticas em honra aos heróis e a participação das mulheres nas 

prothesis.  

De acordo com Fustel de Coulanges, os gregos acreditavam por muito tempo que ainda 

durante a segunda existência, a alma continuava unida ao corpo. A alma não se separava ao 

corpo desde o nascimento, mas encerrava-se com ele na sepultura. Assim, os ritos fúnebres 

contribuíam para mostrar que quando colocavam um corpo na sepultura, enterravam algo 

vivo
4
. O autor menciona ainda que Virgílio

5
 ao descrever as cerimónias fúnebres, conclui a 

narrativa dos funerais de Polidoro dizendo que se encerrava a alma do túmulo. 

  

                                            
1
 Mestranda em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - (PPGHC/UFRJ). 

2
 HOMERO. Ilíada. Trajano Vieira (org.) e Haroldo de Campos (trad.). Vol. II. São Paulo: Editora Arx, 2002. 

3
 Idem. Odisseia. Tradução e introdução: Christian Werner. São Paulo: Cosac Naify, 2014. 

4
 COULANGES, Numa-Denys Fustel de. A cidade antiga. Tradução de Frederico Ozanam Pessoa de Barros. São 

Paulo: EDAMERIS, 2006. p.18. 
5
 ENEIDA, XII, 67. 
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A RELIGIÃO GREGA 

Os gregos eram politeístas e tinham o costume de ir aos templos, bem como a 

organização de festas e sacrifícios em honra aos deuses. Estes elementos faziam parte da 

religião que assim como a política, eram as características essenciais do cotidiano grego. 

Segundo Paul Cartledge, a pólis não era a única mediadora dos cultos religiosos. Havia cultos 

domésticos realizados por famílias específicas ou grupos de genos ou descendentes. Afirma-

se que, os sacerdotes ou sacerdotisas exerciam essa função não porque eram privilegiados por 

uma habilidade vocacional, mas sim porque eram indicados pelos demos.
6
 Dessa maneira, 

assim como os outros assuntos referentes à cidade, um xenos ou estrangeiro, não podia 

exercer a função de sacerdote, muito menos participar dos cultos.  

De acordo com Pedro Paulo Funari, a religião era o fator mais importante das 

civilidades gregas, apesar de suas diversidades culturais. No corpo dessa religião, havia uma 

infinidade de crenças que variavam de acordo com o tempo e o local, constituídas por poetas e 

artistas.
7
 Desta forma, como não havia livros sagrados, as imagens e cultos caracterizavam a 

religiosidade grega.  

Os gregos acreditavam que os deuses estavam sempre presentes nas suas vidas 

cotidianas em forma de representações, como por exemplo, acreditava-se que Zeus estava 

presente nas chuvas, Hermes os acompanhavam em suas viagens, Deméter abençoava suas 

colheitas e Posseidon comandava os humores dos mares. Pedro Paulo Funari relata que os 

gregos tinham a concepção de que os deuses interferiam de forma direta na vida dos homens 

e, portanto, castigavam e premiavam, manifestando-se por meio de sonhos e trovões, trazendo 

sorte e azar. Nessa perspectiva, Ciro Flamarion Cardoso afirma que a religião era o principal 

mecanismo ideológico que sustentava a legitimidade a civilidade grega.
8
  

De acordo com Jean Pierre Vernant a tradição religiosa grega estava longe de ter 

uniformidade. Não haviam livros sagrados dotados de verdades escritas, não possuíam uma 

casta sacerdotal, clero e igrejas. As convicções religiosas dos gregos não se situavam em 

planos relativos à doutrina e não era imposto que o devoto tivesse que aderir literalmente a 

um conjunto de verdades definidas. Segundo o historiador, bastava que o cidadão ao cumprir 

os ritos, tivesse conhecimento de diversas narrativas comum desde a faixa etária infantil, em 

                                            
6
 CARTLEDGE, Paul (Org.). História ilustrada Grécia antiga. Tradução Laura Alves e Aurélio Rebello, 2 Ed. 

São Paulo: Ediouro, 2009. p. 450 
7
 FUNARI, P. P. A. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto, 2001. p. 36 

8
 CARDOSO, Ciro F. S. A Cidade-Estado Antiga. São Paulo, Ática, 1985. p. 12. 
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diferentes versões para oferecer aos participantes uma ampla margem de interpretação.
9
 É 

desta maneira que surge as crenças em relação aos deuses e que se gera um consenso de 

opiniões seguras a respeito do papel e as exigência dos deuses.  

A crença do homem grego estava ligada às suas práticas sociais, como destaca Jean-

Pierre Vernant três elementos
10

 que constituem o sistema religioso grego: o primeiro elemento 

constitui-se no ritual de atos da vida cotidiana, tais como festas marcadas de acordo com o 

calendário, a forma como eles se alimentavam, entre outros. Dessa forma, as regras sociais e 

cívicas da civilidade grega possuía um caráter religioso, e o não cumprimento dessas regras 

resultava em negligência, que não implicará somente na questão social e cívica, mas também 

no religioso.  

O segundo elemento são as figuras dos deuses, imagens divinas e os ídolos. Trata-se 

de símbolos inseridos no sistema social que possuem valores do ponto de vista psicológicos 

dos devotos, a saber: peças que possuem valor sagrado, que geralmente são privilégios de 

pessoas singulares ou famílias que por ter a posse desses ídolos, conseguem poderes sociais. 

Entretanto, esses ídolos são arrancados da privatização e tornam-se propriedade coletiva, 

passando a ser o espelho da civilidade.  

O terceiro elemento era constituído pelos mitos, visto que os gregos não possuíam suas 

crenças ligadas em livros sagrados, mas era o que se contava por meio de narrativas. Jean-

Pierre Vernant faz menção aos poetas Homero e Hesíodo e tudo que era chamado de tradições 

épicas. Além disso, as narrativas eram transmitidas de geração a geração em formas de 

poesias cantadas por aedos, consideradas tradições poéticas.  

 

OS RITUAIS FUNERÁRIOS: A CONCEPÇÃO DE ALMA 

 E MORTE PARA OS GREGOS 

De acordo com Maria Beatriz Borba Florenzano
11

 a morte é um fenômeno enigmático, 

pois não se sabe o que há após ela. Diante disso, vem a necessidade dos ritos fúnebres no qual 

reflete a posição da civilidade diante da mortalidade e revela suas concepções acerca do que 

vem após a morte, representando a atitude dos homens perante a vida.  

                                            
9
 VERNANT, Jean-Pierre. Mito e religião na Grécia Antiga. Tradução Joana Angélica d‟Ávila Mela. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2006. p.14.  
10

 Idem. Entre mito e política. Trad. de Cristina Murachco. São Paulo: Edusp, 2001. p. 198-200.  
11

 FLORENZANO, Maria Beatriz Borba. O mundo antigo: economia e sociedades (Grécia e Roma). São Paulo: 

Ed. Brasiliense, 1982. p. 94. 
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Paula Falcão Argôlo
12

 afirma que a organização dos ritos funerários eram de 

responsabilidade do grupo doméstico afetado pela perda e que apesar das práticas funerárias 

possuírem especificidades culturais, seus propósitos estavam presentes em diversas 

sociedades, a saber: primeiramente, a identificação das causas da morte, a afeição pelo morto, 

o restabelecimento da ordem social e, por fim, o cuidado com o processo de transição do 

defunto, tratando-se da viagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos.  

De acordo com as concepções antropológicas de Arnold Van Gennep, os ritos 

funerários são complexos porque há diversas interpretações sobre o mundo além-túmulo em 

uma determinada sociedade. Entretanto, é possível identificar três fases que compõe em 

sequência a passagem desses ritos, a saber: ritos de separação, de margem e de agregação
13

 

nas cerimonias funerárias. A separação é o isolamento da sociedade pela morte, identificada 

no momento da passagem de um mundo para o outro. Trata-se de diversos procedimentos de 

transporte do cadáver para fora, a queima de seus utensílios, das riquezas do defunto, das 

mulheres, de seus escravos, animais e objetos em geral, onde é considerada uma etapa de 

purificação.  Existem outros procedimentos materiais de separação, a saber: cemitério, caixão, 

fosso etc., onde são utilizados no fechamento do caixão ou tumba, durante o rito.  

No que se refere o rito de margem, consiste em um equilíbrio entre dois mundos, onde o 

indivíduo não faz parte do mundo sagrado, tampouco do mundo profano, mas pertence aos 

dois mundos. E por fim, o rito de agregação que consiste em refeições servidas em funerais e 

os banquetes das demais festividades. Essas refeições têm por finalidade a ligação entre os 

membros de um grupo sobrevivente, que por outras ocasiões poderiam ter sido quebrada pelo 

desaparecimento de um dos elos.  

No que se refere a viagem para o outro mundo ou a sua entrada, admite-se diversos ritos 

de passagens dependendo da distância e da topografia deste mundo.
 
Contudo, o morto realiza 

a viagem, carregando consigo, objetos necessários, a saber: roupas, alimentos, amuletos, que 

lhe garantirão uma travessia segura. A ideia mais difundida dos mundos de além-túmulo é que 

este mundo é similar ao nosso, porém mais agradável. A sociedade nele é organizada como na 

terra, de maneira que cada indivíduo retoma a mesma categoria, antes executada em vida 

                                            
12

 ARGOLO, Paula. Produzindo um contexto familiar: ritos, artefatos e espaços funerários. In: Imagens da 

família nos contextos funerários: o caso de Atenas no período clássico. Dissertação de mestrado. São Paulo: 

MAE-USP, 2006, p. 48. 
13

 GENNEP, Arnold Van. Os ritos de passagem. 4. ed. Trad. Mariano Ferreira.  Petrópolis: Vozes, 2013. p. 140-

141. 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE –  
   24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

144 

 

neste mundo.  Sobre as crianças ainda não agregadas à sociedade viva, elas não podem ser 

categorizadas no outro mundo. Da mesma maneira, o cadáver de um recém-nascido que ainda 

não recebeu nome é enterrado sem as cerimonias fúnebres, muitas vezes jogado fora ou 

queimado, porque a população considera que ainda não tinha alma.
 14

 

A respeito da concepção de alma, Eric Robertson Dodds
15

 defende que os gregos 

herdaram diversas imagens inconscientes acerca da alma e da figura do “eu” que se 

diversificavam entre a forma de defuntos vivos em suas sepulturas, figuras sombrias do Hades 

ou até mesmo como um daemon evocado em outro corpo. 

Fustel de Coulanges afirma que, embora o morto fosse contemplado pelo cortejo 

funerário e o sepultamento, era imprescindível o banquete fúnebre. Entre os gregos havia a 

crença de que caso o morto não recebesse o banquete, se transformariam em almas cruéis e 

sairiam de seus túmulos para censurar os vivos por suas negligências, mandavam-lhes 

doenças e esterilizavam as suas terras. Era necessário sacrifícios e banquetes para que o morto 

descansasse em paz, e assim os vivos estabeleceriam paz entre eles.
16

  

Na concepção grega, os mortos eram considerados criaturas sagradas e os gregos 

davam-lhe os epítetos mais honrosos, santificando-os como deuses e considerando-os 

criaturas bem aventuradas. Os gregos da mesma maneira que veneravam e temiam os deuses, 

assim era com os mortos. Dessa forma, após a morte, o indivíduo passava a ser um deus para 

os gregos. 

 

O PAPEL DA MULHER NOS RITOS FÚNEBRES DEDICADOS AOS HERÓIS NO 

PERÍODO HOMÉRICO 

No VIII a.C. os gregos reaproveitavam construções funerárias micenianas 

abandonadas e reformavam para servir de locais para homenagens e cerimônias funerárias 

dedicadas às personalidades lendárias, que não possuíam necessariamente uma ligação com 

essas antigas construções, mas eram invocadas por gené nobiliários ou linhagens de grupos de 

fráteres. Jean-Pierre Vernant
17

 afirma que havia uma categoria social denominada por 

potências sobrenaturais compostas por personagens míticos e heróis da epopeia, que possuíam 

                                            
14

 Ibdem. p. 133.  
15

 DODDS, E.R. Os gregos e o irracional. Tradução de Paulo Domenech Oneto. São Paulo: Escuta, 2002. p. 

181-182. 
16

 Ibdem. p.30-31.  
17

 VERNANT, 2006 apud BANDEIRA, Lennyse. Rituais fúnebres dedicados aos heróis: concepções acerca da 

religiosidade grega no período homérico. Mythos revista de história antiga e medieval, v. 1, 2017. p. 28. 
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diferenciação dos theoí, dos mortos comuns e dos deuses propriamente ditos. Dessa maneira, 

os rituais funerários dedicados aos heróis possuíam um valor territorial e cívico muito maior 

que o culto aos deuses, pois estavam associados a uma sepultura com a presença subterrânea 

do morto, que na maioria das vezes, os restos mortais haviam sido resgatados de lugares 

distantes para retornar ao lugar de origem.  

Jean-Pierre Vernant acrescenta
18

 que a dedicação empenhada nas homenagens aos 

heróis nos túmulos e cultos aos heróis, desempenhavam para a civilidade grega um papel com 

simbolização sagrada, cuja localização das tumbas eram conservadas em segredo, porque 

cabia a civilidade a sua proteção e garantia de salvação da alma do morto. Deste modo, o 

culto heroico não estava ligado apenas às necessidades sociais, ele possuía um significado 

propriamente religioso, repercutindo no equilíbrio geral do sistema cultural da sociedade, no 

qual possuía duas categorias, a saber: a primeira corresponde ao culto de divindades de caráter 

permanente e obrigatório para todos; a segunda refere-se aos ritos funerários, de caráter 

temporário e reservado apenas aos familiares.  

As representações de próthesis e ekphorá denotam a luxuosidade e o prestígio dos 

áristoi que, durante o século VIII a.C., lutavam para fixar e manter seu poder na esfera 

constitucional da pólis ateniense. Camila Diogo de Souza
19

 destaca que os vestígios 

arqueológicos associados aos vasos marcadores de túmulos, o bóthros, o píthos e os vasos 

invertidos contendo ossos queimados de animais denotam o exercício de práticas rituais 

funerárias que estão relacionadas com os próprios rituais de próthesis e ekphorá nos funerais 

dedicado aos heróis épicos.  

A respeito da participação das mulheres nos ritos fúnebres, Sandra Ferreira
20

 afirma 

que as mulheres possuíam limitações de suas ações fora de casa, mas nos rituais funerários, 

especificamente na próthesis, elas podiam exercer suas funções. Eram responsáveis pelas 

lamentações durante o funeral e principalmente pelas ações de limpar, vestir e perfumar o 

corpo do morto, atividades nas quais coincidiam com suas funções diárias dentro de casa, da 

maneira que davam banho e vestiam os recém-nascidos.  

                                            
18

 Ibidem., p. 29 
19

 SOUZA, C. D. Estrutura e Artefatos: o culto heroico em sítios gregos da Idade do Ferro (séc. XI ao VIII a.C.). 

Universidade de São Paulo – USP: Dissertação de mestrado, 2005. p. 190. 
20

 SANTOS, S. F.. Ritos Funerários na Grécia Antiga: Um Espaço Feminino. In: I Congresso Internacional de 

Religião, Mito e Magia no Mundo Antigo, 2010, Rio de Janeiro. Fórum de Debates em História Antiga. RJ: 

UERJ, 2010. v. 1. p. 354 
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Havia também os ritos fúnebres mencionados em tribunais de justiça que confirmavam 

as participações das mulheres. Afirma-se que, as mulheres da família do morto, realizavam 

oferendas nas tumbas, especificamente no terceiro e nono dia após o funeral. As duas etapas 

consistem em ta trita, a celebração do terceiro dia após o funeral, e a ta enata, que se tratava 

do nono dia após o funeral, no qual familiares e amigos realizavam ritos diante do tumulo.
21

  

Ao questionar a necessidade da presença feminina nos rituais funerários, a historiadora 

Sandra Ferreira aponta que a participação das mulheres eram fundamentais nas cerimônias 

fúnebres, pois além de possuírem conhecimentos acerca do saber-fazer os ritos, eram 

também, em alguns casos, substitutas de sacerdotisas em determinados cargos religiosos.
22

 

Segundo Sue Blundell
23

 a participação das mulheres no aspecto religioso era 

favorecida pela crença de que o feminino possuía conexão com o divino e por isso seriam 

mais apropriadas para as atividades ritualísticas. Seu papel diante da sociedade estava ligado a 

manutenção da pólis, a partir da função de reprodutora. 

Neste sentido, no canto XVIII da Ilíada, identifica-se a participação das mulheres nos 

ritos funerários dos heróis homéricos, no qual se configura o momento da próthesis do herói 

Pátroclo, momento no qual Aquiles ordena que as escravas lamentem ao redor do corpo do 

herói, que consiste numa etapa da próthesis: 

 

(...) por tua perda, na pira, uma dúzia de Tróicos 

imolarei. Defronte as naus, jazerás. Presas 

nossas, Troianas e Dardânides, de longos 

vestidos, chorarão noite e dia a teu redor, 

cativas pela força de hastilongas lanças 

em pólis opulentas de homens vida-breve.”
24

 

 

Ademais, no canto XXIV da Ilíada, identifica-se a participação feminina na próthesis 

do herói Heitor, quando Aquiles ordena que as ancilas
25

 façam a preparação e a purificação do 

corpo herói: 

(...) do velho; da carreta, belas-rodas, tomam 

os dons para o resgate da cabeça hectórea, 

numerosos, deixando dois mantos e túnicas, 

bela-urdidura, para transportar, cobrindo-o, 

                                            
21

 GARLAND, 1995; FLORENZANO, 1996; ARRUANATEGUI, 2006  apud SANTOS, S. F.. Ibidem. p. 355. 
22

 SOURVINOU-INWOOD, 1995 apud SANTOS, S. F.. Ibidem. p. 357. 
23

 BLUNDELL, Sue; WILLIAMSON, Margareth. The sacred and the feminine in Ancient Greece. London: 

Routledge, 1998. p. 1-9 
24

 HOMERO. Ibidem. XVIII: 336-341. 
25

 Escravas; servas.  
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o cadáver. Aquiles chamou suas ancilas, 

mandando que o lavassem e ungissem, após 

removê-lo de modo que o ancião nada visse, 

evitando que, doído, não freasse a ira e Aquiles, 

ferido, desse fim a Príamo, transgredindo 

o comando de Zeus. Lavado e ungido, as fâmulas 

vestiram-no de manto e túnica.
26

 

 

Há um outro exemplo, que trata-se do rito fúnebre dedicado ao herói Aquiles, no qual 

não se trata especificamente de mulheres, mas identifica-se a representação da figura feminina 

nas musas que adornam o corpo do herói, no canto XXIV versos 54 - 62 da Odisseia, 

confirmando a ideia de que o cuidado com o corpo dos mortos era uma atividade destinada ao 

feminino:  

„Detei-vos, argivos, não fujais, juventude dos aqueus. 

essa aí é a mãe; do mar, com imortais marítimas, 

vem para encontrar o filho falecido‟. 

Isso dito, eles pararam a fuga, os animosos aqueus. 

Em volta de ti, postaram-se as filhas do ancião do mar, 

infelizes, gemendo, e vestiram-te com vestes imortais. 

Musas, nove no total, alternando-se com bela voz, 

cantavam o treno; lá não verias, sem lágrima, nenhum 

argivo: de tal forma ressoou a música aguda.
27

  

 

 

Nesse sentido, J. Boardman e Robert Garland
28

 destacam três etapas dos rituais 

funerários, a saber: a confirmação da morte, na preparação do corpo do morto e na própria 

exposição, acompanhada da lamentação, denominada como próthesis, que constituía também 

na purificação do corpo através do banho para eliminar o miasma associado à morte. Esse 

ritual era realizado pelas criadas, as mulheres mais velhas e, em outros casos, parentes do 

morto. A seguir, o morto era colocado em um esquife, para que começasse o momento de 

exposição e lamentação, no qual ocorriam homenagens como cantos fúnebres acompanhados 

de danças e discursos. No segundo momento, ocorria o traslado do corpo até o local de 

enterramento das cinzas, trata-se da ekphorá, o cortejo fúnebre. Ademais, os heróis eram 

cremados na pira, suas cinzas eram depositadas numa urna de ouro que é enterrada no túmulo 

onde se realizam libações, jogos fúnebres, cantos, banquetes e, por fim, ergue-se um 

monumento no túmulo em homenagem ao herói.  

                                            
26

 HOMERO. Ibidem. XXIV: 579-589 
27

 Ibidem. p.587.  
28

 BOARDMAN, 1971; GARLAND, 1985 apud SOUZA, C. D.. Ibidem. p. 36. 
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De acordo com Sandra Ferreira
29

, na Grécia Antiga acreditava-se que a participação 

feminina na próthesis proporcionava ao morto uma viagem pacífica ao Hades, pois as 

mulheres provenientes do miasma natural tinham o papel de conter a desordem e a poluição. 

Nessa perspectiva, José Carlos Rodrigues
30

 afirma que a ação de realizar o rito corretamente, 

garantindo ao morto uma boa acolhida no Hades, era uma forma comum entre os gregos de 

manter a memória do morto e de sua família, no qual o intuito era conquistar a eternidade.  

Concluímos que os ritos funerários dedicados aos heróis eram utilizados como 

símbolo de riqueza, prestígio e poder na sociedade heroica, possuindo não só um caráter 

religioso, mas social, no qual as mulheres possuíam seus papeis específicos. Nesse sentido, 

nossa abordagem está no olhar alternativo a partir das relações de gênero, uma vez que 

consideramos que as mulheres eram as responsáveis pelo tratamento do corpo do morto. 

Dessa maneira, identificamos uma fronteira de gênero entre homens e mulheres presente nos 

ritos fúnebres dedicados aos heróis homéricos, no qual as mulheres eram vistas pela sociedade 

como o outro diferente. 

 

 

 

                                            
29

 Ibdem. p. 357-359. 
30

 RODRIGUES, José Carlos. Tabu do corpo. Rio de Janeiro: Achiamé, 1983. p. 80. 
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VITA AUGUSTINI, DE POSSÍDIO (432-439) 

A NATUREZA E A FUNÇÃO DA HAGIOGRAFIA COMO FONTE 

HISTÓRICA 

Claudia Menezes Alves
1
 

“Como bem mostraram 

sociólogos como Roger 

Bastide e Émile Durkheim, 

a atividade do homem no 

campo religioso, e aqui na 

produção da literatura 

hagiográfica, será sempre 

um intento de criar e 

manipular símbolos 

sagrados.”
2 

A proposta de pesquisa que apresentamos, visa analisar a importância assumida pela 

pregação feita pelo Bispo de Hipona, a partir do relato hagiográfico Vita Augustini (VA) (432-

439), de seu discípulo Possídio, Bispo de Calama (m.439). Nosso interesse é entender, através 

desta obra, a leitura que  um monge tem sobre atuação de um Bispo, frente ao desafio 

conjuntural ao qual estava submetido, no período posterior à administração do Imperador 

Constantino e de seus antecessores, tendo como limites temporais os séculos IV e V. Nesse 

processo precisaremos estabelecer fundamentos e ou conceitos que nos possibilitem 

classificar uma história contada, como hagiografia. O personagem sobre o qual nos 

debruçamos, para além da História da Igreja e da História Eclesiástica, é de suma importância, 

visto que a historiografia têm um olhar singular para a ascensão Episcopal que se verifica nos 

primeiros séculos da Idade Média, ainda que segmentos da ciência histórica apontem a 

necessidade de revisitar, o que acreditam ser a lacuna entre o fim do mundo Antigo Clássico e 

a Idade Média, denominando-o: Antiguidade Tardia. 

Optamos por conhecer Agostinho de Hipona na intimidade descrita por um de seus 

pares, nas páginas de “Vita Augustini”, que como fonte primária nos ajudará a compreender, 

ainda que de forma superficial, os aspectos subjetivos da  humanidade do retratado, no que 

tange a religiosidade e  a liderança do movimento monástico, bem como sua relação com o 

estabelecimento dos dogmas da fé católica e os conflitos decorrentes do cenário de disputa, 

                                                 
1 Graduanda em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrante do PEM UFRJ. E-mail para 

contato: cmenezes_9@hotmail.com 

2 AMARAL, Ronaldo. Santos Imaginários, Santos Reais: a literatura hagiográfica como fonte histórica. São 

Paulo: Intermeios, 2013, p. 41-51. 
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ampliado com a presença grupos ditos heréticos. Tendo como palco o Mediterrâneo e sua 

forte vocação para a integração cultural. Iniciaremos com um entendimento acerca do que é 

uma hagiografia, elaborado pela autora Leila Rodrigues da Silva. 

 

Em linhas gerais, neste tipo de documento predomina uma narrativa 

edificante e moralizante, com ênfase na conduta exemplar dos santos. Tais 

relatos reproduzem um considerável conjunto de topoi, mas igualmente 

veiculam pormenores da conjuntura, já que os santos retratados são 

identificados com as sociedades em que atuam. Assim, lugares-comuns e 

aspectos contemporâneos e próximos aos santos compõem o cenário geral 

em que ocorrem as aventuras desses heróis do cristianismo.
3 

 

Segundo, Ian Wood a hagiografia é uma categoria de fonte que possui várias formas e 

tipos.  Para ele existe um texto fundamental e todos os outros dele são derivados, que é a vida 

de Cristo nos Evangelhos. Além disso, as hagiografias podem ser curtas ou longas de acordo 

com a finalidade a que se prestam, assim ele descreve:  

 

Com efeito, há um texto central, que é a vida de Cristo nos Evangelhos, e 

muitos textos que imitam uma parte, grande ou pequena, dessa história. 

Também é preciso ressaltar que existem textos longos e textos curtos: 

normalmente os últimos são obras litúrgicas lidas durante a festa dos santos; 

os primeiros podem ser obras de edificação de contemplação, até mesmo 

obras polêmicas ou políticas.
4
 

  

  É essa a investigação que nos interessa, é exatamente saber se a narrativa de Possídio 

traz os ingredientes supracitados de contemplação, edificação clerical ou apenas é o registro 

pela ótica de um comum, porém bispo, que não sabia que estava descrevendo a trajetória de 

uma figura de característica ímpar e que os reflexos de sua conduta para o Cristianismo, para 

a História da Igreja e para a História Eclesiástica seriam atemporais. 

Integra a ciência histórica, uma escola dedicada à pesquisa do uso da hagiografia como 

fonte histórica, que nessa premissa convém destacar a Associazione Italiana per lo Studio dei 

Santi, dei Culti e dell’Hagiografia que congrega renomados historiadores. Para um segmento 

da historiografia, não se pode discutir hagiografia sem ter como marco inicial Os Bolandistas. 

A obra de Ronaldo Amaral chama a atenção para o pioneirismo que caracterizava tais 

pesquisas, que foram desenvolvidas por um grupo de jesuítas, dentre eles Jean Bolland, sendo 

                                                 
3 SILVA, Andréia C. L. F., SILVA, Leila R. (org.), In: Monges e literatura hagiográfica no início da Idade Média. 

Mártires. Confessores e Virgens: O culto aos santos no Ocidente Medieval. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 55-85. 

4 AMARAL, Ronaldo. Santos Imaginários, Santos Reais: a literatura hagiográfica como fonte histórica. São 

Paulo: Intermeios, 2013, p. 41-51. 
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essa a razão da nomenclatura do grupo, estes publicaram importantes obras, com destaque 

para: a compilação hagiográfica Acta Sanctorum de 1643 e no século XIX a Bibliotheca 

Hagiographica Antiquae et Mediae Latinitates. A principal discussão proposta pelos 

bolandistas diz respeito à da realização de uma investigação crítica a cerca de atentar apurar 

fatos que, relativos à época que foram escritos e dados concretos sobre a existência dos 

protagonistas hagiografados. 

 

(…) desejou-se realizar uma edição crítica de tais obras, fundamentalmente 

precisando a época de seus autores para assim buscar os dados “concretos” 

nos seus escritos, como a existência efetiva de seus protagonistas, de onde a 

precisão do lugar e da data de suas mortes, assim como a busca de outros 

documentos que a eles se referissem para, desse modo, afirmar sua 

existência “real”. Assim, o teor principal desta crítica fora manifestar, em 

primeiro lugar, um trabalho histórico em relação à hagiografia, depurando 

dela personagens e dados que acreditassem apócrifos, mas isso, desde que 

não impusessem impecilhos à fé, rendendo, um grande serviço à Igreja.
5 

 

Para o jesuíta Hippolyte Delehaye quanto a natureza da fonte hagiográfica, como 

documento histórico:  

 
é essencial estabelecer previamente a qual categoria se necessita assinalar o 

conto (hagiográfico): um documento histórico de primeira mão, documento 

remanejado, compilação ou composição puramente artificial.
 6

 

 

 

Interessado em discutir, o que considera visões opostas da historiografia sobre o tema, 

o autor Amaral, nos indica a possibilidade de discutir ambas as visões, em virtude do avanço 

das pesquisas no campo. Segundo Amaral, podemos visualizar o seguinte cenário: 

 
Assim a leitura, dos textos hagiográficos costuma reforçar uma visão 

apologética e, por isso, comprometida com a devoção católica ou, ao 

contrário, rejeitava a possibilidade de os protagonistas narrados poderem ser 

elevados a tal condição espiritual e se tornar objeto de culto, sobretudo pela 

realização dos milagres.
7
 

 

 

Uma vez que, Vita Augustini
8
 é nossa fonte primária, é através dela que os caminhos 

de nossa pesquisa serão traçados, torna-se  importante frisar que, estamos em uma fase inicial 

de nossa investigação. Nesse sentido podemos destacar a possibilidade de apontarmos para 

                                                 
5 Ibid., p. 42  

6 AMARAL, Ronaldo. Santos Imaginários, Santos Reais: a literatura hagiográfica como fonte histórica. São 

Paulo: Intermeios, 2013, p. 41-51. 

7 Op. cit., p. 87  

8 POSSÍDIO. Vida de Santo Agostinho/por Possídio.[tradução Monjas Beneditinas]. São Paulo: Paulus, 1997. 
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produções acadêmicas que citem ou discutam ainda que, em parte, nossa obra. Para tal, 

propomos a consideração que nosso ator principal e autobiografado, situação que possibilitou 

um número expressivo de estudos historiográficos e pela historicidade notória que expressa, e 

pode ocorrer que relatos em um documento possa ser comparado ao de outro. Em virtude 

disso, avaliamos refletir sobre fatos narrados nos textos que nos ajudem a traçar um resumido 

panorama cronológico da vida de Agostinho. Observamos a escassez de obras que discutam 

exclusivamente nossa fonte, porém o protagonista da hagiografia em questão é alvo dos 

holofotes da História da Igreja, da História Eclesiástica e da História Geral. Nesse sentido 

podemos destacar a possibilidade de apontarmos para produções acadêmicas que citem ou 

discutam ainda que, em parte nossa obra.  Outro fator importante, é que nosso ator principal e 

autobiografado, situação que possibilitou um número expressivo de estudos historiográficos e 

pela historicidade notória que expressa, e pode ocorrer que relatos em um documento possa 

ser comparado ao de outro. Utilizaremos: “Santo Agostinho: uma biografia” de Peter Brown. 

As questões da conjuntura político religiosa cuidaremos à partir  das obras: “Pregação e poder 

no Ocidente: as festas cristãs nos séculos V-VI (440-543) “ de Paulo Duarte, “História das 

Heresias séculos (séculos I-VII)” de Roque Frangiotti e “Mártires, confessores e virgens: o 

culto aos santos no Ocidente Medieval” de Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva e Leila 

Rodrigues da Silva (org.).Para delimitar o espaço geográfico onde os fatos analisados 

acontecem contaremos com o auxílio breve das obras: “História Antiga” de Norberto Luiz 

Guarinello para as questões de integração no mediterrâneo. 

Nossas argumentações supracitadas revelam que temos clareza com os objetivos que 

almejamos que visamos atingir. No entanto, tratamos nesse capítulo, de pontuar os conceitos 

que envolvem o universo da pesquisa hagiográfica e seus usos como fonte histórica de 

relevância para os estudos da História da Igreja, e da História Eclesiástica. Considerando ser a 

Igreja Católica, a instituição Ocidental de maior abrangência geopolítica e religiosa: 

investigaremos como o relato hagiográfico concebeu a atividade predical de Agostinho, em 

Hipona e em outras sedes africanas; Compreenderemos com quais grupos o hagiografado teria 

se defrontado, em que contexto teria conduzido sua pregação, bem como seriam os aspectos 

litúrgicos e doutrinais realçados pela narrativa; Refletiremos sobre como Possídio 

caracterizou a atuação de Agostinho frente aos principais grupos ditos heréticos, suas relações 

com o Império Romano e o estabelecimento das bases da sua doutrina. 

Nas primeiras linhas do prefácio de Vita Augustini, Possídio nos informa a cerca do 

objetivo de seu relato: 
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Estando bem lembrado do propósito, que concebi, por graça do Salvador, de 

servir com fé à onipotente e divina Trindade, primeiramente como leigo, 

depois como bispo, senti-me inspirado por Deus, que criou e governa  

católica de Cristo Senhor, santa e verdadeira. Resolvi para tal não calar sobra 

a vida e costumes de Agostinho, excelente bispo, que foi predestinado e 

viveu na época por Deus determinada, o que vi e o que dele próprio ouvi.
9 

 

Os conceitos que abordaremos para nossa discussão de perspectiva teórica, são os que 

em nossa avaliação se encontram relacionados ao que Bourdieu cita como Geschichte, ou seja 

uma filosofia da história ligada ao relato histórico, Historie, uma teoria do relato do 

historiador ou romancista que podemos notar no material biográfico ou autobiográfico. Em 

seu texto, “A ilusão biográfica”, Bordieu, chama a atenção para entrada na academia, da 

história de uma vida contada, onde a narrativa carregada de historicidade despertou o 

interesse de estudiosos, sobre tudo do campo da História Cultural e História das 

Mentalidades, não somente da Historiografia mas também da Antropologia e Sociologia. 

Bordieu convida ao reconhecimento do talento do historiador ou biógrafo em detectar que 

história vai transcender o tempo e precisa ser registrada, para o enriquecimento da memória 

da humanidade, trajetórias que o “outro” põe em prática e que na sua observação de  

testemunha ocular, o historiador  já sabe o final, pode o sucesso e pode ser o fracasso. Tudo é 

relevante em história de vida. Giovanni Levi nos ajuda compreender o uso e desuso da 

memória em seu texto “O uso da Biografia”, onde aborda a interdependência entre a história 

dos homens e os fatos conjunturais de sua época. Para Arnaldo Momigliano, a biografia é um 

tipo de narrativa ambígua e fecunda ao mesmo tempo, porém tece considerações críticas 

como podemos ver a seguir: 

 

Não admira que a biografia esteja se instalando no centro da pesquisa 

histórica.  Enquanto os primórdios do historicismo tornam mais complexas 

quase todas as formas de história política e social, a biografia permanece 

algo relativamente simples. Um indivíduo tem limites claros, um número 

restrito de relações significativas...A biografia se abre a todo tipo de 

problemas dentro de fronteiras bem definidas.
10 

 

 

 

                                                 
9 POSSÍDIO. Vida de Santo Agostinho/por Possídio.[tradução Monjas Beneditinas]. São Paulo: Paulus, 1997. p. 

35 

10 Ibid., p.167 
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E ainda: 

(...) os historiadores serão um dia capazes de enumerar os incontáveis 

aspectos da vida? Doravante a biografia assume um papel ambíguo em 

história: pode ser um instrumento de pesquisa social ou, ao contrário, propor 

uma forma de evitá-la.
11

 

 

 

Para além da controvérsia do uso da biografia entre as correntes historiográficas, nos 

interessa a observação do “outro” sobre situações factuais ou não, mas que povoam o universo 

desses personagens que integram esse roteiro, que é composto de disputa por espaço de poder 

político e religioso, mas que abriga peculiaridades que despertam interesses de pesquisadores 

que anseiam entender as estruturas sociais que se mantêm no entorno desse imaginário 

fantástico, onde atuam heróis e heroínas, donos das virtudes e da retidão do ser humano. 

Trabalhamos em um universo de possível hipótese central, onde o objetivo de Possídio 

seria retratar o bispo mais importante do clero de sua época, em função de preservar a 

memória da Igreja Católica e reafirmar a importância do episcopado no processo de 

cristianização. E de forma complementar, o relato de Possídio ratificou o enfrentamento de 

Agostinho ante aos principais grupos ditos heréticos, possibilitou a ressignificação da fé 

cristã, evidenciou a capacidade da oratória e o poder de conversão que facilitou a arbitragem 

dos religiosos nos conflitos que envolveram cristãos, pagãos e hereges nos séculos IV e V. 

Nesse presente, nossa conclusão se pauta na averiguação da eficácia do uso das fontes 

religiosas para a historiografia e para as ciências correlatas.  Para além de esclarecer a 

devoção irrestrita e a paixão que esses relatos despertam, a hagiografia tem sua função 

literária, e nesse aspecto ela tem a flexibilidade de não se preocupar com a verdade factual. O 

historiador é o profissional que tem como instrumento de consulta, diversas fontes materiais e 

imateriais. Contudo, controvérsias em torno do tema, mesmo com os avanços conquistados, 

continuam. Estudos sobre a santidade episcopal se destacaram, e autores renomados, como 

Peter Brown se debruçaram sobre o assunto. Assim disse Paulo Duarte Silva sobre o autor e 

sua atuação na pesquisa acadêmica: 

 

Ao superar a citada dicotomia entre as interpretações históricas sobre as 

relações entre santidade e episcopado no contexto medieval, a obra de 

Brown abriu caminho para explicações que investigassem o contato entre os 

eclesiásticos “seculares”, sob os cuidados dos bispos, e outros grupos 

                                                 
11 FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos e abusos da história oral. 8ª ed. - Rio de Janeiro: Editora FGV, p. 65-

92, 167-182, 183-192.  



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
           24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

156 

 

religiosos ,como monges e, a partir da Idade Média Central (séculos XI-

XIII), mendicantes, cônegos agostinianos e ordens militares.
12

 

 

 Para Silva, a trajetória dos bispos possui diversos elementos de rupturas e continuidades, 

assim o apoio das monarquias e a participação nos concílios são aspectos que evidenciam a 

crescente ascensão bispal, evento esse que constitui um objeto de pesquisa intenso e rico, na 

África e sobretudo na península ibérica. 

 
Desse modo, o estudo de alguns dos bispos ibéricos nos permite concluir que 

a santidade é histórica e, por isso, embora admita elementos comuns, deve se 

associada a diferentes contextos políticos e religiosos.
13 

  

 Concluindo, são inúmeros os atributos que podem ser relacionados ao uso da 

hagiografia para fins de pesquisa acadêmica ou para uso puramente literário. Finalizamos com 

trechos de Vita Augustini de Possídio, em trechos que acreditamos serem representativos e 

ilustrativos do desenvolvimento de nossa argumentação. 

 

Originário de Tagaste, na província da África, filho de pais honestos e 

cristãos, do número dos magistrados provinciais, fora criado e educado, com 

todo cuidado e solicitude, e primorosamente instruído nas letras profanas e 

em todas as disciplinas liberais.
14

 

 

 E ainda 
 

Era bispo desta cidade Ambrósio, muito agradável a Deus e ilustre entre os 

homens.  Agostinho de pé no meio do povo, assistia imóvel e suspenso de 

suas palavras seus frequentes sermões sobre a palavra de Deus, na Igreja.
15

 

 

 Concluindo, 

 
E assim, com auxílio divino, recebeu os divinos sacramentos das mãos do 

grande e ilustre Católica, Ambrósio que lhe ministrara a doutrina da 

salvação.
16 

 

 Essas são breves considerações sobre a investigação que por hora prossegue em seu 

ritmo acadêmico, visando ampliar nosso horizonte. 

 

                                                 
12 Ibid., p. 88 

13 Ibid., p. 113 

14 POSSÍDIO. Vida de Santo Agostinho/por Possídio.[tradução Monjas Beneditinas]. São Paulo: Paulus, 2017. 

p.36-37. 

15 Ibid., p. 37 

16 Idem. 
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AS MARAVILHAS E ESTRANHAMENTOS NAS TERRAS ALÉM  

DE JERUSALÉM (SEC. XIII E XIV) 

Claudia Marilia Marques Espanha 

 

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 

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.
1
 

 

No início do século XIII surge em cena um dos maiores povos do Leste: Os Mongóis. 

Gengis Khan invade a China e empreende uma conquista sistemática para o Oeste que 

chegaria até a Europa. Com a morte do grão-cã Ogodai (1242) interrompe-se a conquista. Os 

Mongóis, desde que não estivessem em guerra, mostravam-se bastante acolhedores e cheios 

de curiosidade em relação ao Ocidente. A intensidade de viagens do Ocidente para o Oriente 

somente pode ser explicada pela tolerância dos Mongóis. No século XIV (precisamente em 

1368) as rotas terrestres para o Extremo Oriente são fechadas pela Dinastia Ming.  

As relações entre o Ocidente e Oriente se multiplicam e diversos itinerários de viagens 

são traçados para o Oriente, não só por via terrestre, mas como por via marítima. O mérito 

dessas viagens foi muito além de promover o comércio de mercadorias, mas também circular 

ativamente ideias religiosas e influências artísticas e culturais. 

                                                 
1 KAPPLER, Claude. Monstros, Demônios e Encantamentos no fim da Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 

1994. p.54. 
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Viajar promove obrigatoriamente o encontro, o encontro com o “Outro”, com o 

desconhecido. Quando um viajante descreve o “Outro”, é revelado muito mais sobre o 

viajante do que é descrito sobre o “Outro”. Em uma citação atribuída a Sigmund Freud em 

que diz “O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro fala de João, sei 

mais sobre Pedro do que propriamente de João”. Mandeville ao descrever os povos, os 

costumes, as tradições e a religião dos lugares por onde visitou e alguns lugares em que 

conviveu por um bom tempo, contou-nos muito mais sobre o seu mundo e sobre si, ou seja, da 

sua maneira e visão sobre a vida, do que propriamente do “Outro” em que procurou destacar.  

Segundo Tzvetan Todorov, a relação com o outro não se aplica a uma única dimensão. 

Para dar conta das diferenças existentes no real, é preciso distinguir entre pelo menos três 

eixos, nos quais pode ser situada a problemática da alteridade. Primeiramente, um julgamento 

de valor: o outro é bom ou mau, gosto dele ou não gosto dele, ou, como se dizia na época, me 

é igual ou me é inferior (pois, evidentemente, na maior parte do tempo, sou bom e tenho 

autoestima). Em segundo lugar, existe a ação de aproximação ou de distanciamento em 

relação ao outro: a dos valores do outro, identifico-me a ele; ou então assimilo o outro, 

impondo-lhe minha própria imagem; entre a submissão ao outro e a submissão do outro há 

ainda um terceiro termo, que é a neutralidade, ou indiferença. Em terceiro lugar, conheço ou 

ignoro a identidade do outro; aqui não há, evidentemente, nenhum absoluto, mas uma 

gradação infinita entre os estados de conhecimento inferiores e superiores. Existem, e claro, 

relações e afinidades entre esses três planos, mas nenhuma implicação rigorosa; não se pode, 

pois, reduzi-los um ao outro, nem prever um a partir do outro.
2
  

Apesar de Todorov estar descrevendo a relação diferenciada de Las Casas e de Cortez 

com o povo Asteca, cabe aqui analisar e identificar a relação do viajante Mandeville com o 

“Outro” que foi observado em suas viagens. E será dessa relação do viajante ocidental com o 

“Outro” oriental, ou seja, como o Ocidente distingue e descreve sobre Oriente, que 

buscaremos compreender, nessa perspectiva relacional da construção da alteridade 

observando: julgamento de valor, proximidade/distanciamento e identidade com o “Outro”. 

Devemos observar que as maravilhas são o grande assunto de todas as narrativas de 

viagens da época. Os relatos de viagens em si representaram para o homem medieval, um tipo 

                                                 
2
 TODOROV, Tzvetan. A descoberta da América: a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 2003. pp.269-

270. 

 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
           24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

159 

 

de turismo que o chamava a satisfazer tanto a sua curiosidade, como também o seu anseio por 

se maravilhar.  

A civilização medieval era fascinada por tudo que era sobrenatural, que era 

extraordinário, que era diferente. Essa destreza entre o limite do que era sobrenatural ou não, 

fascinava o homem medieval, possibilitando reações tanto de ordem religiosa, como de ordem 

estética e de ordem cientifica.  

Como distinguir o que é milagre e o que é maravilha? Para responder a essas perguntas 

devemos pensar em milagre como caráter sobrenatural, vindo de Deus e de seus Santos. Já 

maravilha como caráter natural, mas diferente do que é conhecido. O tema é delicado, uma 

vez que não partilhamos a concepção do maravilhoso dos homens do medievo. Como esses 

homens poderiam diferenciar o que era Maravilha? Poderia ser uma ilusão criada por Satã 

para confundir os homens! Satã era capaz de produzir mágica através de feiticeiros, bruxas, 

demônios e todo homem a seu serviço na terra. Portanto era difícil conseguir diferenciar as 

verdadeiras maravilhas devido às magias e as maravilhas diabólicas dos verdadeiros milagres 

e das maravilhas naturais criadas por Deus. Criou-se um antagonismo onde se questionava o 

que era maravilha real e verdadeira criada por Deus e o que era falso e ilusório, criado por 

Satã. Essas respostas não eram simples de serem respondidas. Muitos desses homens foram 

condenados por heresia e a pena aplicada era a morte, e a maioria das vezes eram condenados 

a morrer queimados na fogueira.  

Como podemos definir o que era vocábulo do maravilhoso dos homens do medievo?  

No latim, como nas línguas vernáculas, não havia um termo que o designasse como uma 

categoria intelectual, estética, cientifica ou mental. O maravilhoso não constituía um gênero 

literário. Como podemos constatar, existem problemas de vocabulário para definir “o 

maravilhoso” medieval. 

Temos indícios do substantivo feminino merveille aparecendo em torno do ano de 

1050, no manuscrito da obra Vida de Santo Aléxis e o adjetivo mirabilis em latim, aparece 

presente na Canção de Rolando em torno do ano de 1080. Aparecem equivalentes em outras 

línguas vernáculas da Cristandade, como meraviglia em italiano, maravilla em espanhol, 

maravilha em português, wunder em alemão, wonder em inglês. Nas línguas eslavas há casos 

que uma mesma palavra pode designar tanto o milagre quanto a maravilha, como exemplo em 

polonês o vocábulo cud.  

No latim medieval dos clérigos, mirabilia é o termo que chamamos de maravilhoso. A 

Idade Média latina a percebe como um conjunto, uma coleção de seres, fenômenos e objetos, 
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possuindo todos a característica de serem surpreendentes, no sentido forte da expressão, e que 

podem estar associados ao domínio propriamente divino (próximo do milagre), ao domínio 

natural (sendo a natureza o produto da criação divina) ou ao domínio mágico, diabólico 

(ilusão produzida por Satã) . 

Convém fazermos uma distinção aos termos atuais linguísticos que não existiam no 

medievo ou não se assemelhavam a mirabilia como sinônimos. É o caso de “fantástico” que 

desde o século XIV deriva de “ilusório” ou de “insano”. A partir do século XIX, com o 

romantismo, transforma-se no sentido de “surpreendente”, “incrível”.   Outro caso é o 

vocábulo “prodígio”, formado no século XIV, a partir do latim clássico, no qual seu 

significado era “um sinal profético” ou em um sentido secundário “um monstro” ou “uma 

catástrofe”. O maravilhoso irá se opor ao estranho na medida que se mantém inexplicável e 

contém uma referência positiva ou negativa, frequentemente ambígua, do sobrenatural.  

O maravilhoso medieval distinguiu-se pela raridade e pelo espanto, pela surpresa que 

impacta e pela admiração causada ao seu observador. Uma definição de Mirabilia no ano de 

1210 por Gervásio de Tilbury, para a enciclopédia intitulada “Para entendimento do 

imperador”, cuja terceira parte é uma coletânea de Mirabilia: “chamamos de maravilhas os 

fenômenos que escapam a nossa compreensão, embora sejam naturais”. A partir do século 

XIV produz-se uma estetização do maravilhoso, 

consolidando seus encantos artísticos e descritivos.    

 

AS TERRAS ALÉM DE JERUSALÉM 

  A partir desde ponto, nos concentraremos na direção da diversidade, da diferença, da 

fantástica variedade de criaturas e coisas maravilhosas, apresentadas pelo relato da viagem de 

Mandeville.  

      Até aqui vos falei da Terra Santa e dos países ao derredor, bem como dos muitos caminhos 

que há para chegar até lá, ao Monte Sinai e à Babilônia, a Maior e a Menor, e a outros muitos 

lugares, quero avançar mais e falar de lugares, ilhas, animais e povos que estão mais além da 

Terra Santa, pois existem inúmeros reinos, terras e ilhas na direção da parte oriental do 

mundo, habitados por povos e raças de animais diferentes, assim como várias outras coisas 

maravilhosas.
3
  

 

                                                 
3
 FRANÇA, Susani. Viagens de Jean de Mandeville. São Paulo: EDUSC, 2007. p. 145. 
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REINO DA AMAZÔNIA 

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
4
. 

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 país 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.
5
  

Mandeville descreve esse reino como uma maravilha, mas devemos destacar que 

outros autores da antiguidade, muito antes de Mandeville, como Heródoto, Isidoro de Sevilha 

e Alexandre em seu ciclo épico de poemas, narraram a história desse povo lendário. As 

amazonas são grandes guerreiras, corajosas, sábias e valentes. A rainha é escolhida entre a 

mais habilidosa com as armas.  

Frequentemente, são chamadas para ajudar outros reis em guerras mediante 

pagamento em ouro e prata. A Terra da Amazônia é rodeada de água, exceto em dois lugares 

onde existe entrada de terra. Seus amantes vivem em vilas próximas ao reino, além da água e 

quando precisam ser consoladas vão ao seu encontro. Seus filhos quando do são do sexo 

masculino não podem ser criados no meio delas. Durante um certo tempo ficam em seus 

cuidados e tão logo possam caminhar e se alimentar sozinho, enviam a criança para o seu pai 

ou a matam. 

 

TIPOS DIFERENTES 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. A Etiópia está dividida em duas partes principais: parte oriental e meridional, que é 

chamada de Moretane. As pessoas têm a pele mais negra que em outras partes e são chamados 

de mouros. Existem nessas terras muitos tipos diferentes de gente. Tem pessoas com somente 

                                                 
4 
A cidade situa-se a leste do Mar Cáspio, segundo Hamelius.  

5
 FRANÇA, Susani. Viagens de Jean de Mandeville. São Paulo: EDUSC, 2007. p. 153. 
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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.  

As crianças pequenas têm cabelos louros e quando crescem se tornam negros.  

Na cidade de Sabá, que se localiza nas Terras da Etiópia, viveu um dos três Reis Magos, que 

foram até a cidade de Belém presentear o Nosso Senhor, seu nome era Gaspar. Os outros Reis 

Magos chamavam-se Melchior - Rei da Pérsia e Baltazar - Rei da Arábia.  

 

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 recebeu quando se tornou rei. A justiça impera na 

ilha, pois o rei é muito justo e equilibrado em seus julgamentos.
6
  

 

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.
7
  

 

ÁRVORES E FRUTOS, SERES METADE HOMEM E METADE CAVALO 

Na Terra de Bacharie vive gentes muito más e muito cruéis. Existe, nessas terras, 

árvores que dão lã como das ovelhas, com a qual fazem tecidos para se vestirem.  

                                                 
6
 FRANÇA, Susani. Viagens de Jean de Mandeville. São Paulo: EDUSC, 2007. pp. 179-180. 

7
 FRANÇA, Susani. Viagens de Jean de Mandeville. São Paulo: EDUSC, 2007. p. 197. 
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Há também muitos ypotaynes, que as vezes vivem na água, as vezes na terra, são 

metade homem, metade cavalo, e comem os homens se os pegam.
8
  

Nesse reino há também muitos Griffounes
9
 mais do que nenhum outro. Alguns dizem 

que a parte superior de seu corpo é como águia e a parte inferior como do leão. O corpo do 

griffo é maior e mais forte que oito leões desta parte de cá, e maior e mais forte do que cem 

águias nossas. Um griffo pode levar voando a seu ninho, um grande cavalo, ou dois bois 

unidos, tal como são levados no arado. As garras de suas patas são tão grandes e compridas 

como os cornos dos bois e delas são feitas conca para bebida. Suas costelas e plumas de suas 

asas servem para fazer arcos muito resistentes para caçada.  

 

DO ESTADO REAL DE PRESTES JOÃO 

Na Ilha de Pentoxena (lugar não situado), reina Prestes João. Seu domínio é muito 

extenso, e existem muitas boas cidades, vilas e ilhas grandes e largas. Toda a Índia está 

dividida em ilhas em razão dos grandes rios que nascem no Paraíso e dividem toda a terra em 

muitas partes. No mar, o imperador possui muitas ilhas. Sob seu poder estão muitos reis, 

muitas ilhas e povos diferentes. A terra é muito boa e rica, porém não mais como do Grande 

Cã. 

Os mercadores não vão com grande frequência para a Ilha de Pentoxena, como vão 

para as terras do Grande Cã, pois a viagem é muito longa, e em Catai encontra-se de tudo do 

que o homem possa necessitar, tais mercadorias como sedas, especiarias, tecidos de couro e 

outros produtos.  Ainda que na ilha de Prestes João tenha todos esses produtos e sejam muito 

mais baratos, os mercadores temem a longa viagem e os perigos do mar daquelas partes, pois 

em muitos lugares do mar, existem rochas imantadas, cuja a própria natureza atrai o ferro, por 

isso não se deve navegar por esses mares, barcos que tenham amarras ou cravos de ferro, pois 

seriam atraídos para essas rochas e jamais poderiam sai dali. Mandeville testemunha que ele 

mesmo já viu nesse mar, ao longe, algo que parecia uma grande ilha cheia de árvores e 

matagais com grande quantidade de espinhos e sarças. Os marinheiros disseram para ele que 

eram barcos que tinha sido atraído pelas rochas imantadas. A distância para à Ilha de 

Pentoxena é bem maior do que a distância para ir ao Reino do Grande Cã, pois para ir até 

Catai necessita cerca de doze meses ou mais, por terra e mar, partindo de Gênova ou Veneza.  

                                                 
8
  Mandeville provavelmente confunde hipopótamos e hipocentauros ou centauros, seres míticos, metade homem 

e metade cavalo. 
9
 O griffo é um animal fabuloso, com cabeça, bico e asas de águia e corpo de leão. Possui natureza divina e 

representa o espaço aéreo, próprio da águia e o espaço terrestre, representado pelo leão. 
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O caminho que os mercadores fazem para chegar a Ilha de Pentoxena é maior e mais 

complexo, com muitos perigos. O trajeto a ser feito, é simples, porém muito mais demorado. 

Tem que passar pelo Reino da Pérsia, em direção da cidade de Hermes (hoje Homuz), 

chamam-na assim, pois foi o filósofo Hermes que a fundou, atravessando um braço de mar e 

chega-se a uma cidade chamada Golbach
10

, onde também se acha todos os tipos de 

mercadorias. Nessa ilha há tantos tipos de papagaios, como em minha terra há cotovias, 

comenta nosso autor.  

O Reino possui sobre a autoridade do imperador, 72 provinciais, cada uma com seu 

próprio rei, ao qual tem sob sua autoridade outros reis, e todos pagam tributos ao imperador 

Prestes João. Seus domínios compreendem a largura de quatro meses de jornada e de 

comprimento são imensuráveis, já que se estendem até as ilhas que supomos estar no extremo 

oposto de onde estamos. Prestes João é cristão, como a maior parte dos seus súditos, 

acreditam no Pai, no Filho e no Espirito Santo. São homens de boa fé e religião, leais uns aos 

outros, não existindo entre eles fraude ou corrupção. 

 

            SOBRE A ORIGEM DO NOME PRESTES JOÃO 

Havia, a muito tempo atrás, no tempo em que a cristandade se estendia, no ultramar, 

por toda a Turquia, Síria, Tartária, Jerusalém, Palestina, Arábia, Alepo e por todo Egito, um 

imperador, que era um príncipe muito valente e tinha em sua companhia muitos cavaleiros 

cristãos. O imperador tinha o desejo de ver como era o culto da igreja entre os cristãos. Assim 

sucedeu que o imperador, junto com um cavaleiro cristão viajou até o Egito, onde foi assistir 

uma missa em uma igreja cristã.  Era um dia de sábado, após Pentecostes e o bispo ministrava 

o sacramento da ordem sacerdotal. O imperador contemplava e seguia a liturgia. Perguntou 

quem eram aqueles ordenados diante do prelado e o que lhes estava reservado. O cavaleiro 

respondeu que logo se converteriam em prestes
11

. O imperador, imediatamente disse que não 

queria mais ser chamado de nem de rei e nem de imperador e sim de Preste. E que queria ter o 

nome do primeiro preste que saísse, que foi o de nome João. Assim, desde então tem sido 

chamado de Preste João. 

 

 

 

                                                 
10 

Cidade de Khambhat, antiga cidade da Índia. 
11

 Significado de Prestes: ao alcance, disponível, presente, pronto, preparado, disposto para o convento. 
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SOBRE O MAR ARENOSO 

 Nos domínios de Prestes João há muitas maravilhas, e entre elas, o Mar Arenoso, 

formado de areia e gravela, sem uma gota de água. Flui e reflui formando grandes ondas, 

como ocorre em outros mares, e jamais, em nenhuma estação fica parado ou tranquilo. 

Ninguém se atreve a atravessa-lo, nem em barco nem usando qualquer outro meio, razão pela 

qual não se sabe que territórios existem além desse mar. E ainda que esse mar não tenha água, 

em suas margens há bons pescados de outra espécie, diferentes, não encontrados em outro 

mar. Tem muito sabor e são deliciosos de comer. 

 A três jornadas de distância do Mar Arenoso, existem grandes montanhas, das quais 

flui um grande rio que vem do Paraíso. Está cheio de pedras preciosas, mas sem água. Flui 

pelo deserto até formar o Mar Arenoso, onde desemboca e morre.  

Três vezes por semana flui arrastando enormes quantidades de pedras, que fazem 

muito barulho. Deixam de ser vista quando adentram no Mar Arenoso, onde se perdem para 

sempre. Nesses três dias ninguém se atreve a entrar no rio, mas nos outros dias pode-

se adentrar com facilidade.
12

  

 

VALE DO PERIGOSO – UMA DAS ENTRADAS DO INFERNO 

Perto da ilha de Pentoxena e da ilha de Milstorak, à margem esquerda do rio Frison 

(Rio Ganges), existe um vale entre as montanhas com a longitude de aproximadamente de 

quatro milhas. Ouve-se, no vale, frequentemente, tormentas, murmúrios e ruídos, tanto de dia 

como de noite. Ouve-se grandes barulhos e ruídos, tais como soar de tambores, bombos e 

trombetas, como uma grande festa. Este vale sempre esteve cheio de demônios. Diz-se que é 

uma das entradas do inferno.  

No vale há muito ouro e prata, motivo pelos quais muitos infiéis entrem nele em busca 

dos tesouros que poderão encontrar. Poucos regressam, principalmente os infiéis e os cristãos 

que têm a cobiça de possuir, são rapidamente estrangulados pelos demônios. No centro do 

Vale, sob uma rocha, existe uma cabeça de demônio terrificante e horrível. Não houve 

ninguém no mundo que fosse tão corajoso, cristão ou não, que ao olha-la não tivesse pavor e a 

nítida impressão que iria morrer. Seu olhar é tão cortante, seus olhos são tão móbeis e 

faiscantes, que mudam constantemente de forma e expressão ao ponto de ninguém se atrever a 

                                                 
12

 FRANÇA, Susani. Viagens de Jean de Mandeville. São Paulo: EDUSC, 2007. pp. 230-231. 

 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
           24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

166 

 

se aproximar. Irradia fogo e fumaça e tanta pestilência, que dificilmente alguém poderia 

resistir.  

Os bons cristãos, firmes em sua fé, põem entrar sem correr perigo, pois confessam-se e 

benzem-se com o sinal da cruz, de modo que os demônios não têm poder sobre eles. Não 

deixam de temer quando os demônios os rodeias, lançam ataques, ameaçam com golpes, 

trovões e tempestades. Acham que Deus quer se vingar deles, por intermédio dos seus, pois 

agiram contra Sua Divina vontade. Mandeville adentra nesse vale com seus companheiros e 

conta que hesitou muito antes de entrar, mas tomou coragem frente a valentia de dois frades 

da Lombardia, que se dispuseram a entrar se alguém entrasse. Foi feita uma missa antes da 

entrada no vale, onde todos se confessaram e comungaram. Entramos 14 homens no total e 

saímos apenas 9 homens. Dois deles eram da Grécia e três da Espanha. Os companheiros que 

não quiseram ir, foram por outro caminho e nos esperaram na saída do vale. Quando entraram 

no vale, encontraram grande quantidade de ouro, prata e pedras preciosas, mas não sabem se 

tudo era verdade como parecia ou ilusão, já que os demônios são astutos e fazem com que 

algo pareça o que não é, com o propósito de enganar. Declara que não tocou em nada, pois 

não queria se desviar de sua devoção, pois estava mais devoto do que jamais tinha sido em 

razão de tanto terror aos demônios e a grande quantidade de corpos mortos que jaziam 

estendidos no caminho, por toda a extensão do vale. Muitos dos defuntos estavam vestidos 

como cristãos e seus corpos não estavam deteriorados. Confessa, nosso autor, que apesar de 

terem sentido muito medo e por muitas vezes tenham sido lançados em terra por ventos, raios 

e temporais, sentiram-se mais crentes e protegidos pela graça de Deus. 

 

               PARAÍSO TERRESTRE 

         Mais além das terras, ilhas e do deserto dos domínios de Prestes João, em direção ao 

oriente, não há nada mais do que grandes montanhas, enormes rochas e a Terra das Trevas, na 

qual não se pode ver nem de dia nem de noite, segundo testemunham gentes 

que moram nas terras daqui.  

        Esse deserto e esse lugar tenebroso se prolongam até o Paraíso Terrestre, lugar onde 

viveram Adão e Eva. O Paraiso está a oriente, no mesmo ponto que começa a Terra. Deus fez 

a Terra completamente redonda, situando-a no centro do firmamento. No princípio não havia 

montanhas nem vales, apenas se formaram como consequência do dilúvio de Noé, que 

arrastou a terra mole e macia, enquanto a terra dura e rochosa permaneceu, originando-se as 
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montanhas. Madeville comenta a respeito do Paraíso Terrestre, confessando aos seus leitores 

que nunca esteve lá, pois o Paraiso não estava a seu alcance. Contudo, fala o que ouviu dos 

sábios do ultramar:  

O Paraíso Terrestre, segundo eles, acha-se no ponto mais alto da Terra, tão alto 

que quase roça o círculo da Lua e tão alto que o dilúvio de Noé não pode chegar até 

ali, tendo coberto toda a terra do mundo, a parte de baixo e a parte de cima, exceto o 

Paraíso. E esse Paraiso está completamente rodeado de por uma muralha, que não se 

sabe do que é feita, porque as paredes estão completamente cobertas de musgo; 

segundo parece, talvez seja feita de pedra ou algum outro material do qual se fazem 

muralhas. Ela se estende de sul a norte e só tem uma entrada, que é de fogo ardente, de 

modo que nenhum mortal pode ultrapassa-la.
13

   

 

Nenhum mortal consegue aproximar-se do Paraíso, pois por terra é impossível ir, em 

razão das feras selvagens que há no deserto, das altas montanhas e dos lugares tenebrosos que 

existem antes do Paraiso. Tampouco se pode navegar por seus rios, pois correm muito 

impetuosamente, pois vem do alto, formando ondas enormes, a tal ponto que nenhum barco 

consegue navegar contra seu curso. 

Muitos grandes senhores tentaram navegar por seus rios com grande contingente de 

homens, mas não alcançaram êxito. Muitos morreram esgotados de remar contra suas 

enormes ondas, muitos se afogaram e morreram perdidos entre as ondas, outros ficaram 

cegos, outros surdos em razão do barulho de suas águas. Nenhum mortal pode aproximar-se 

do Paraíso sem ter a graça especial de Deus. 

Mandeville declina de sua exposição acerca do Paraiso, pois não pode falar do lugar 

que não viu e sequer conseguiu se aproximar. 

 

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 terras.
14  

 

 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 

                                                 
13

 FRANÇA, Susani. Viagens de Jean de Mandeville. São Paulo: EDUSC, 2007. p. 249. 
14

 FRANÇA, Susani. Viagens de Jean de Mandeville. São Paulo: EDUSC, 2007. p. 256. 
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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. 

 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. Jacques 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 
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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 e Túndalo, 

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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A MATÉRIA DO PASSO HONROSO E SUAS ESCRITAS: DAS 

VARIANTES AO GÊNERO TEXTUAL 

Lucas Werlang Girardi 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente artigo, decorrente de dissertação de mestrado, visa à abordagem de alguns 

textos localizados entre os séculos XV e XVI, entre manuscritos e um impresso, que tratam de 

um mesmo evento, conhecido por “Passo Honroso de Suero de Quiñones”. Estas produções 

textuais, ainda que tratem de uma narrativa em comum, ou, da matéria do Passo Honroso, 

apresentam-se com diversas singularidades, seja em seus aspectos materiais, ou pelas 

variantes que apresentam quanto ao texto. Assim, neste artigo serão apresentados os 

diferentes volumes que contém os textos mencionados, apontando características 

codicológicas e paleográficas dos mesmos, passando para suas categorizações, auxiliando no 

estabelecimento de relações de suas características físicas e textuais. Serão feitas observações 

quanto ao comparo das transcrições e, por fim, levantar-se-ão reflexões sobre o gênero textual 

desta narrativa, sua autoria, e seus estatutos de veridicidade. 

 Os sete volumes utilizados podem ser encontrados entre as bibliotecas espanholas e 

conferidos através do acesso às bibliografias BETA (Bibliografía Española de Textos 

Antiguos) e BITECA (Bibliografia de Textos Catalans Antics). Alguns destes volumes estão 

disponíveis através de serviço de reprografia, como é o caso dos manuscritos f.II.19, da Real 

Biblioteca Del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (RBME)
1
 e M-104 da Biblioteca de 

Menéndez Pelayo (BMP)
2
, e outros por digitalização, como é o caso do manuscrito 9/213 da 

Real Academia de la Historia (RAH)
3
, e dos manuscritos RES/27

4
, Mss 7811

5
, Mss 18444

6
 da 

Biblioteca Nacional de España (BNE), assim como o impresso R/1197
7
, também da BNE. 

                                                 
1
 RODRÍGUEZ DE LENA, Pero. El Passo Honroso de Suero de Quiñones, Escorial, 

Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, RBME f.II.19. Ver: BETA manid 3057 . 
2
 RODRÍGUEZ DE LENA, Pero. El Passo Honroso de Suero de Quiñones, Santander, Biblioteca 

de Menéndez Pelayo, BMP M-104. Ver: BETA manid 3058. 
3
 RODRÍGUEZ DE LENA, Pero. El Passo Honroso de Suero de Quiñones, Madrid, Real Academia de la 

Historia, 9/213. Ver: BETA manid 2117. 
4
 DIVERSOS AUTORES. Copias de cartas de batallas y de textos del siglo XV. Manuscrito com “Letra 

de varias manos”, BNE RES/27. c. XV.Ver: BETA manid 2736. 
5
 DIVERSOS AUTORES. Letres e achtes de batalla, Madrid, Biblioteca Nacional de España, Mss/7811. Ver: 

BITECA manid 1565. 
6
 DIVERSOS AUTORES. Letres de batalla, Madrid, Biblioteca Nacional de España, Mss/18444.Ver: BITECA 

manid 1179. 
7
 PINEDA, Frei Juan de. Libro del Passo Honroso defendido por el Excelente Cauallero Suero de Quiñones. 

Salamanca: En casa de Cornelio Bonardo, 1588. BNE R/1197. Ver: BETA manid 2117. 
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 Antes de tratar sobre cada um destes volumes, faz-se necessário elucidar sobre o que 

teria sido o “Passo Honroso de Suero de Quiñones” através de seus registros. Como 

mencionado, o Passo Honroso tratar-se-ia de um evento, uma prática de cavalaria, que se 

direcionava para a camada nobiliárquica. De acordo com a narrativa, este teria se iniciado no 

décimo dia do mês de julho do ano santo jubileu de 1434, próximo à ponte de Órbigo, em 

Leão. A motivação apresentada por Suero de Quiñones para empreender este evento estaria 

ligada à prisão de Suero pelo amor de uma dama, da qual estaria livre com a realização do 

mesmo. As condições para que o Passo Honroso fosse bem sucedido consideravam que Suero 

de Quiñones, junto com nove outros cavaleiros, rompesse trezentas lanças por meio da prática 

da justa
8
, em um período determinado de trinta dias. No registro, o relato dá conta dos 

embates entre os cavaleiros defensores e aventureiros, com a descrição de cada justa de forma 

detalhada. Além de narrar e descrever, a matéria do Passo Honroso também traz algumas 

cartas trocadas entre cavaleiros, que tratam de hostilidades e desafios propostos. Estas 

correspondências integram a construção da narrativa e, inclusive,dão sentido à mesma. 

  

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS VOLUMES 

 A constelação documental selecionada para análise soma um total de sete volumes, cada 

um deles com suas particularidades e complexidades em suas formulações. Ainda que se 

busque tratar de cada um destes manuscritos ou impresso, o tratamento, a descrição e 

detalhamento devidos à análise extrapolariam o esperado para este artigo. Assim, visando à 

síntese e melhor observação das apreciações aos volumes, foram formuladas duas tabelas, já 

estabelecendo uma primeira categorização entre eles: a primeira tabela sendo formada dos 

volumes que contém textos da narrativa do Passo Honroso e a segunda de volumes com os 

epistolários, ou seja, as cartas associadas ao evento. 

Narrativas 

 RBME f.II.19 RAH 9/213 BMP M-104 BNE R/1197 

Data 

aproximada 

Séc. XVI Séc. XVI Séc. XVI 1588 

Número 

fólios 

184 fólios 181 fólios 234 fólios 139 fólios 

Número de 

mãos 

Duas mãos Aproximadament

e seis. 

Duas mãos Impresso 

Número de Mão 1, entre 26 Entre 25 e 28 Mão 1, entre 25 e 32 24 linhas. 

                                                 
8
 As justas equestres se tratavam de combates singulares entre homem a homem, e se tratavam de desmontar o 

rival ou romper a lança no mesmo, através de um choque violento provocado pelo correr dos cavalos em 

direções opostas. ANDRÉS DÍAZ, R. Las fiestas de caballería en la Castilla de los 

Trastámara. En la España Medieval, v. 8, ano. 1986, pp. 95-96. 
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linhas e 28 linhas; 

Mão 2, entre 24 

e 36 linhas. 

linhas. linhas; 

Mão 2, entre 21 e 26 

linhas. 

Letra 

Humanística 

cursiva, itálica, 

com influências 

da letra cortesã. 

Humanística 

cursiva, entre a 

redonda e itálica. 

Mão 1, escrita itálica; 

Mão 2, escrita cortesã 

ou processual. 

- 

Danos 

Deteriorações 

em alguns 

fólios, 

possivelmente 

por ação de 

insetos. 

Bem conservado, 

manchas nos 

fólios 45 e 66. 

Marcas de tinta em 

alguns fólios. Possível 

ação de insetos nos 

fólios finais. 

Manchas de 

tinta ou cera 

em alguns 

fólios, além 

de gordura 

ou líquidos. 

Uso das 

margens 

Mão 1 não 

utiliza margens. 

Mão 2 inscreve 

demarcações 

sobre o 

conteúdo. 

Marcações, 

correções e 

adições de 

conteúdo por 

escribas diversos. 

Mão 1 anota 

passagens do 

conteúdo. 

Mão 2 não utiliza 

margens. 

Notas pouco 

frequentes. 

Correções 

Mão 1 realiza 

riscos na 

horizontal, e 

corrige nas 

entrelinhas. 

Mão 2 realiza 

emendas nas 

palavras, além 

de riscos. 

Há intervenções 

de vários escribas 

distintos. 

Realizam-se 

emendas no texto, 

correções de 

conteúdo nas 

margens e nas 

entrelinhas. 

São pouco frequentes, 

podendo aparecer com 

riscos horizontais ou 

emendas sobre o 

próprio texto. 

- 

Abreviações 

Ambas as mãos 

utilizam 

supressões em 

nomes próprios 

e contrações. 

Uso do diacrítico 

(mácron) para 

suprimir as letras 

“m” e “n”. 

Supressões de 

nomes próprios e 

pronomes, além 

de contração de 

algumas palavras. 

Mão 1 realiza poucas 

abreviações. 

Mão 2 utiliza muitas 

contrações e 

supressões em 

diversas palavras. 

- 

Pontuação 

Ambas as mãos 

utilizam o ponto 

(.), a vírgula (,) 

e a vírgula 

suspensiva (/). 

Uso escasso, com 

ocasionais pontos 

(.) ou vírgulas 

suspensivas (/) 

Mão 1 utiliza do 

ponto (.) e da vírgula 

suspensiva (/) para 

encerrar parágrafos. 

Mão 2 também utiliza 

travessões sozinhos (-

) ou duplos (=). 

- 

Tabela 1 – Observações dos textos narrativos. 
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 Um ponto de relação relevante ao observar estes textos narrativos está na parcela de 

conteúdo contida em cada um. Em um primeiro momento, todos eles estão lacunares, fora o 

impresso BNE R/1197, cujo autor, Juan de Pineda, possivelmente realizou edições. Ao ler o 

conteúdo de cada manuscrito, porém, percebe-se que o manuscrito RBME f.II.19 contém 

trechos que os demais não possuem, o que levanta a possibilidade de que se sistematize quais 

parcelas de texto cada volume possui, para a maior eficiência na comparação entre os pares. 

 Para isso, organizou-se um organograma buscando apresentar como se dispõe o 

conteúdo de cada volume entre seus fólios, e organizando-os um abaixo do outro é possível 

reconhecer os trechos correspondentes entre os volumes. 

 

Imagem 1 – Equivalência de textos dos manuscritos de narrativas. 

 

 A equivalência dos textos mostra que o conteúdo presente tanto no RAH 9/213 quanto 

no BMP M-104 é o mesmo que aquele encontrado na segunda mão (denominada M2) do 

RBME f.II.19. Deste cenário, pode-se depreender que há uma possível relação entre todos 

estes textos, ainda que não se possa inferir sobre o contato direto entre os mesmos. Ainda, 

nota-se que a primeira mão (denominada M1) do RBME f.II.19 é única entre seus pares, 

possuindo uma parcela da narrativa do Passo Honroso que poderia completar as lacunas de 

qualquer outro dos volumes, e apenas poderá ser cotejada com o encontrado no impresso BNE 

R/1197. Entendendo isto, impõe-se uma nova categorização para a comparação entre os 

textos, isto é, a parcela equivalente entre o impresso e a M1 do RBME f.II.19 será nomeada 

Relato A, enquanto a parcela de textos equivalentes à M2 será identificada como Relato B. 

 Os volumes da Tabela 2 tratam-se de coletâneas de cartas, coletadas e reproduzidas de 

diversos cavaleiros e reinos. 

Epistolários 

 BNE RES/27 BNE Mss 7811 BNE Mss 18444 

Data 

aproximada 

Séc. XV Séc. XV Séc. XV-XVI 

Número 

fólios 

120 fólios 532 fólios 310 fólios 
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Número de 

mãos 

Duas mãos nas cartas 

do Passo Honroso 

Uma mão nas cartas 

do Passo Honroso. 

Uma mão nas cartas do 

Passo Honroso. 

Número de 

linhas 

Entre 32 e 36 linhas. Entre 32 e 37 linhas. Entre 37 e 43 linhas. 

Letra 

Humanística redonda 

e cortesã. 

Humanística cursiva 

italiana, de execução 

rápida. 

Humanística cursiva 

italiana, de execução rápida. 

Danos 

Danos acentuados nos 

fólios iniciais e finais, 

com perda de 

conteúdo. Marcas de 

tinta ou cera. 

Diversas deteriorações 

devido ao manejo e 

reencadernações, 

manchas de tinta e 

contato com líquidos. 

 

Uso das 

margens 

Pouco uso das 

margens e nenhum 

uso no texto do Passo 

Honroso. 

Uso das margens para 

realizar adições ao 

conteúdo do texto. 

Encontram-se diversas 

marcações, principalmente 

manículas, mas também 

notas ou ornamentações. 

Correções 

Não possui rasuras ou 

riscos, e raras 

ocorrências de 

inscrição nas 

entrelinhas. 

Correções realizadas 

nas margens. 

Realizam-se riscos por cima 

das palavras ou trechos que 

se busca emendar, 

adicionando conteúdo nas 

entrelinhas ou margens. 

Abreviações 

Muitas supressões do 

“n”, “m”, “p”, “q” e 

“r”, além de nomes 

próprios, pronomes e 

alguns substantivos. 

Uso constante de 

abreviações, como a 

contração do “que” e 

“del” e a supressão do 

“p”. 

Uso constante de 

abreviações, supressões do 

“p” e de vogais ou sons 

nasais. 

Pontuação 

A primeira mão se 

utiliza de vírgula 

suspensiva sozinha (/) 

ou dupla (//). 

A segunda mão utiliza 

a vírgula suspensiva 

sozinha ou seguida de 

ponto (/.) 

Utiliza da vírgula 

suspensiva (/) e o 

ponto (.), variando 

suas interações. 

Utiliza da vírgula 

suspensiva (/) e raramente o 

ponto (.). 

Tabela 2 – Observações dos epistolários. 

 

 Por um lado, o BNE RES/27 traz documentos dos séculos XIV e XV, e seu arranjo 

parece seguir um modelo, de cartas ou discursos que relacionam o reino de Castela com seus 

vizinhos, com destaque para a França e Aragão. Por outro, os manuscritos BNE Mss 7811 e 

BNE Mss 18444 contém diversas cartas de desafios entre cavaleiros catalães, valencianos, 

aragoneses e castelhanos. 

 Entre estes epistolários, apresentam-se textos de cartas em que alguns cavaleiros citados 

na narrativa do Passo Honroso teriam trocado entre si. Ainda que estas correspondências 
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sejam colocadas em alguns momentos da narrativa, os volumes em questão trazem cartas 

adicionais, esquecidas ou intencionalmente retiradas dos outros textos. 

 

COMPARAÇÃO DO TEXTO E VARIANTES TEXTUAIS 

 Após apresentar características técnicas dos volumes, e compreendendo suas 

categorizações, o próximo passo será estabelecer alguns comentários sobre a colação das 

transcrições realizadas sobre cada um dos textos. Como exposto, a análise tratará das relações 

entre os volumes e textos, abordando semelhanças e variantes nos mesmos. 

 Quanto aos textos do Relato A, percebe-se que existem momentos em que há uma 

equivalência literal entre ambos os textos, no qual todo conteúdo pertencente à M1 do RBME 

f.II.19 está também no BNE R/1197, distinguindo-se, quando muito, por pequenas variações 

de letras ou palavras. Porém, em outros momentos retiram-se do impresso trechos integrais 

existentes no manuscrito, para voltar, em seguida, a um novo trecho idêntico entre ambos. Em 

outras palavras, Pineda reproduz de forma pontual determinados trechos, recortando parcelas 

de acordo com suas escolhas, seja por considerá-las desnecessárias ou demasiadamente 

maçantes. Retiradas algumas exceções, todo conteúdo que há em Pineda, há na M1, mas o 

contrário não ocorre. 

 Para o segundo caso citado, nota-se que o autor do BNE R/1197 reescreve alguns 

momentos da narrativa, o que, na comparação com o texto da M1 do RBME f.II.19, aparenta 

uma tentativa de: (1) explicar melhor alguns episódios, para que fiquem mais compreensíveis 

ao leitor, ou (2), resumir grandes parcelas de texto em poucas frases e evitar repetições. Nos 

resumos, incluem-se as citações de falas dos personagens, que enquanto estão dispostas na 

forma de discurso direto no RBME f.II.19, são colocadas abreviadamente em discurso 

indireto pelo BNE R/1197. 

 Quanto ao cotejo das transcrições dos textos do Relato B, percebe-se que não há 

qualquer conteúdo significativo que se apresente diferente nos três manuscritos, ora foi 

possível encontrar trechos adicionais ou a menos em determinado texto, mas nestes casos seus 

pares apresentariam o segmento faltante ou adicional. A grande maioria dos casos de trechos 

adicionais trata-se de repetições de trechos anteriores, o que poderia mostrar possíveis 

equívocos ou desatenções do(s) escriba(s). Para mencionar os manuscritos, evidencia-se que o 

RBME f.II.19 não contém qualquer texto a mais que os demais manuscritos, e o BMP M-104 

possui apenas um trecho, que pode ser identificado como uma repetição de uma linha anterior. 

No manuscrito RAH 9/213 existem dois, ainda que um deles haja alteração de um escriba 
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distinto. Outro caso de variação está em algumas informações dissonantes entre os textos, 

ainda que menores, como determinado manuscrito tratar que “[...] rompio su lan- | ça en 

quatro partes [...]”
9
, enquanto os demaisapresentam: “[...]Rompio su lança en tres partes 

[...]”
10

 e “[...] rrompio su lança en tres | partes [...]”
11

. 

 Acerca dos manuscritos, é possível inferir que as margens dos mesmos são as 

características que evidenciam maior relação entre eles, uma vez que há grande semelhança 

em seu uso. A tabela a seguir apresenta como as mesmas são utilizadas em cada volume. 

 M2 RBME f.II.19 RAH 9/213 BMP M-104 

Contagem de 

lanças rompidas 
 

fólio 67r 

 
fólio 81r  

fólio 59r 

Contagem de 

cavaleiros 
-  

fólio 78v 
 

fólio 7v 

Marcação de 

passagens 
 

fólio 157v 
 

fólio 152v 
 

fólio 43v 

Tabela 3 – Exemplos das margens dos manuscritos das Narrativas. 

 

 Observando a tabela, percebe-se que a M2 do RBME f.II.19 realiza uma contagem de 

lanças rompidas ainda em seu primeiro fólio, e durante os demais indica momentos da 

narrativa em que é derramado sangue durante as justas, além de marcar o momento em que 

um cavaleiro é morto durante as justas. De maneira similar, o escriba do RAH 9/213, entre as 

diversas mãos que se apresentam nas margens do manuscrito, também realiza contagem de 

lanças, mas também o faz em relação aos cavaleiros que entram na liça, além de chamar a 

atenção para eventos na narrativa. Por fim, o primeiro escriba do BMP M-104 registra lanças 

rompidas, número de cavaleiros que justam, e marca episódios em que há sangue. 

 Como se pode notar, há uma grande semelhança no registro e forma destas margens, o 

exemplo mais representativo está na contagem de lanças rompidas, presente em todos os 

manuscritos. A contagem de cavaleiros a entrar na liça também é realizada de forma similar 

entre os manuscritos RAH 9/213 e BMP M-104. Por fim, as demarcações de passagens com 

“Sangre” aparecem tanto no RBME f.II.19 quanto no BMP M-104. A marcação de passagens 

                                                 
9
 RODRÍGUEZ DE LENA, RAH 9/213, fólio 101v. 

10
 Id., RBME f.II.19, fólio 113v. 

11
 Id., BMP M-104, fólio 78v. 
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do RAH 9/213, por outro lado, é completamente original, não abarcando apenas momentos 

com sangue, mas também episódios interessantes, adicionando “att.” ao lado dos trechos. 

 Quanto à parcela de texto do Relato B do impresso de Juan de Pineda, observa-se um 

comportamento similar ao exposto sobre o Relato A. Pineda costuma alterar e reescrever 

alguns trechos a fim de abrevia-los, porém, no caso do texto do Relato B, também existem 

trechos inteiros e de grande extensão que não estão presentes nos manuscritos.  

 A epistolografia, como demonstrado, apresenta-se entre três volumes, contemplando 

diversas cartas. Tratando da comparação textual e as variantes encontradas, evidencia-se que a 

exposição das mesmas levaria a longas descrições, que não serão colocadas neste momento. 

Entre os pontos mais relevantes ao estudar e comparar estes epistolários pode-se destacar que 

existem correspondências que ultrapassam o conteúdo encontrado nas narrativas, abordando 

espaços temporais para além daquele atribuído ao Passo Honroso. Desta forma, as cartas 

podem ser consideradas como independentes da narrativa, e a partir disto, podem-se buscar 

quais possíveis usos foram feitos delas para a construção da trama. 

 

QUESTÕES SOBRE O GÊNERO TEXTUAL 

 Para além das questões comparativas entre manuscritos e impresso, também interessa 

estabelecer algumas reflexões sobre a matéria do Passo Honroso e sua narrativa, entre elas o 

seu gênero textual, a autoria e as formas de legitimação utilizadas na escrita.A delimitação 

dos gêneros textuais se mostra importante para que se possa compreender a própria produção 

da fonte. Da mesma forma, a abordagem e reflexão sobre o gênero do texto se faz relevante 

uma vez que estes também não devem ser considerados estáticos. Como coloca JaumeAurell, 

as fronteiras entre os gêneros dos textos medievais eram muito permeáveis, tornando-se uma 

tarefa complexa encontrar gêneros “puros”, em seu sentido estrito
12

. No caso do Passo 

Honroso, ressalta-se de sua afinidade com o universo da cavalaria, seja no que concerne aos 

seus valores ou, mais precisamente, à literatura destinada a ela. 

 Introdutoriamente, reconhece-se o texto do Passo Honroso como um relato em prosa em 

terceira pessoa, assemelhado às crônicas de seu período, uma vez que narra os acontecimentos 

de forma cronológica, ainda que haja lapsos em determinados momentos. Não se tratando de 

um evento de longo prazo, a marcação do tempo ocorre através dos dias do mês, da semana e 

os horários do dia, anotadas com base em horas canônicas. 

                                                 
12

AURELL, Jaume. La historiografia medieval: siglos IX-XV. In: AURELL; BALMACEDA; BURKE; SOZA. 

Comprender el pasado. Una historia de la escritura y el pensamiento histórico. Madrid:Akal, 2013, p. 109. 
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 Por diversas referências nas fontes, compreende-se que há uma pretensão de verdade na 

narrativa do Passo Honroso, identificando-se o autor como o próprio narrador, que atesta o 

relato como testemunha e, assim, adentrando o gênero historiográfico.Acerca deste aspecto, é 

perceptível que no decorrer do texto do Passo Honroso o autor e narrador busca convencer o 

leitor da veracidade dos fatos que narra, levando à questão de como este sujeito percebia a 

relação entre sua escrita e a verdade. 

 A discussão deste estatuto de verdade dos textos medievais, particularmente no que se 

refere ao gênero cronístico, deve adentrar na própria visão do que seria a história para os 

sujeitos da Idade Média, discernindo entre suas concepções e as atualmente vigentes. Como 

analisa Aurell, a estrutura narrativa da literatura histórica medieval se formou através das 

convenções da narrativa de ficção, motivo pelo qual não seria possível aplicar uma visão 

racional e historicista à historiografia medieval
13

. Assim, diferentemente dos métodos que se 

aplicam atualmente na pesquisa e escrita da história, deve-se entender a escrita do gênero 

histórico na Idade Média sob a ótica de quem a escrevia. Isto posto, compreende-se que para a 

historiografia medieval existiria uma convergência entre as esferas da realidade e da ficção, 

dois caminhos que seguiriam, aparentemente, em direções opostas
14

. Neste sentido, a 

historiadora Marcella Lopes Guimarães afirma que a ficção tanto não era oposta à verdade, 

“mas um caminho alternativo para se chegar a ela.”
15

. Evidencia-se, porém, que o cronista 

estaria consciente da permeabilidade das fronteiras entre sua escrita e aquela das fábulas, 

como explica Susani Silveira Lemos França, ainda que procurasse sempre perseguir a 

verdade
16

. Aquele que escrevia a história possuiria, antes de tudo, a intenção de escrever um 

relato verdadeiro, autêntico, e este intento estaria entre um dos elementos garantidores da 

verdade para seus escritos
17

. 

 Os sujeitos que escreviam história na Idade Média, portanto, possuíam sua própria 

concepção de como alcançar um relato verdadeiro, dispondo de formas particulares para 

legitimá-la. No relato do Passo Honroso, a preocupação com a verdade aparece indicada no 

prólogo da obra, na parcela de texto da M1 do RBME f.II.19. 

 

                                                 
13

 Ibid., p. 101. 
14

 Ibid., p. 97. 
15

 GUIMARÃES, Marcella L. O discurso cronístico e a narratividade. In: NASCIMENTO, R. C. S.; NETO, D. 

M. A Idade Média: entre a história e a historiografia. Goiânia: Editora da PUC de Goiás, 2012, p. 66. 
16

 FRANÇA, Susani Silveira Lemos. Os reinos dos cronistas medievais (século XV). 1.ed. São Paulo: CAPES, 

Annablume, 2006, p. 120. 
17

 Ibid., p. 122. 
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[...] e que los fechos de armas que por | mi scritos e non dudosos, segun e 

como laverdad e ygualdad | de tal fecho conuenidero e compliderosera, para 

que certo li- | bro de çertinidad q(ue) a lostanhonrrados fechos de armas 

conbiene | para la fama durable q(ue) para siempre dure [...]
18

. 

 

 Este prólogo teria sido escrito pelo dito autor da obra, e se trataria de um pedido do 

mesmo para o deus cristão, buscando alcançar a verdade dos acontecimentos do Passo 

Honroso. Destaca-se a última frase da citação, que clama para que a fama do evento seja 

durável e que “dure para sempre”, revelando uma intenção de registro para fins de memória. 

 Entre as formas pretendidas para a legitimação do relato contado, a historiadora 

Gabrielle Spiegel coloca que a testemunha ocular como evidência compreenderia um estatuto 

privilegiado para os sujeitos da Idade Média
19

, o que é explícito na narrativa do Passo 

Honroso, em que a fiabilidade do texto se baseia na presença do escriba (ou escribas) no 

evento, anotando tudo o que viam e percebiam como relevante. Para Jaume Aurell, ao tratar 

dos escritos de Jean Froissart, cronista francês do século XIV, esta condição de “testemunha”, 

ou o historiador-testemunha, recupera todo o seu prestígio neste período
20

, ainda que este 

prestígio esteja atrelado à ausência de crítica às fontes, característica notória da historiografia 

medieval
21

. Podem-se encontrar diversos exemplos da importância dada ao testemunho ocular 

do escriba (ou escribas) nas fontes do Passo Honroso, principalmente quando dos comentários 

críticos ao fim de cada justa, quando há menções da presença do autor, a exemplo dos trechos: 

“[...] e aqui fabla el auctor, e dize que vio estando presente al fazer destas ar- | mas 

[...]”
22

,“[...] el auctor dize aqui porquanto era presente al fazer destas armas [...]
23

” e “E aqui 

dize el auctor como quiera q(ue) | vio siendo presente al fazer destas armas [...]”
24

. 

 Outras menções semelhantes podem ser encontradas nos fólios 67r, 73r, 108r, 113r, 

114r, 148v, 162r, 163r e 165v. Algumas situações no decorrer da narrativa ressaltam ainda 

mais esta preocupação em relatar a presença do escriba testemunha, para certificar e atestar a 

verdade, como se observa no excerto: “[...] e dize que oyendo que suero era ferido, e por saber 

en q(ue) maneraho- | uo de llegar a el mismo por se mas çertificar, e escriuirel fecho de 

laverdad [...]”
25

. 

                                                 
18

 RODRÍGUEZ DE LENA, RBME f.II.19, fólio 39r. 
19

 SPIEGEL, Gabrielle M. The past as text: the theory and practice of medieval historiography.  London: Johns 

Hopkins UniversityPress, 1997, p. 101. 
20

 AURELL, op. cit., p. 139. 
21

 Ibid., p. 100. 
22

 RODRÍGUEZ DE LENA,RBME f.II.19, fólio 92v.  
23

 Ibid., fólio 105v. 
24

 Ibid., fólio 133v. 
25

 Ibid., fólio 121v. 
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 Para além destes trechos, possivelmente o maior indício de uma busca por legitimação 

da verdade no relato está no capítulo final das narrativas.A fim de certificar os eventos ali 

ocorridos, registrar-se-ia um relato dos juízes do evento, dando fé da verdade escrita nos 

fólios do livro. O capítulo segue exatamente com esta fé dos juízes: 

 

[...] ffazemosfee que | es verdad todo locontenidoen este libro, e hystoriadel 

fecho de las armas, (...) E asi mesmo por mas çertificacio(n) de ser verdad 

todo | lo contenido em el vas ella do el dicho libro, e hystoria del sello de 

portugal | rrei de armas (...) q(ue) asi mesmo co(n) no/s\otros presente fue | a 

ver todos los fechos de las armas, e auctos. e debates, e enbaxadas | que em 

aquel passo, e campo se fiziero(n), [...].
26

 

 

 Tanto no RBME f.II.19 quanto no RAH 9/213 estão reproduzidas as supostas 

assinaturas dos juízes logo abaixo de sua certificação, ainda que o segundo se identifique 

como uma cópia (presumidamente de um manuscrito original). 

 Ainda que se possam buscar averiguações em fontes diversas e que a escrita do relato 

do Passo Honroso retrate uma preocupação com a verdade, fatores que ligariam a narrativa ao 

gênero historiográfico, deve-se questionar acerca desta definição, abordando outros pontos 

presentes na obra. A percepção do gênero desta fonte é uma tarefa complexa, uma vez que a 

atividade narrada se relaciona intimamente com os ideais e valores da cavalaria, possuindo 

muitos elementos da literatura voltada a este grupo. Sobre esta questão, o medievalista Martín 

de Riquerentende que haveria uma contaminação entre as esferas do “real” e da “literatura”, 

pois enquanto os livros de cavalaria estariam baseados em histórias de personagens reais, 

estes mesmos seriam levados a mediar suas ações de acordo com as literaturas de 

cavalaria
27

.Como exemplo desta afirmação está a própria relação da cavalaria com os passos 

de armas, categoria de atividades em que pertencia o Passo Honroso. De acordo como autor, a 

realização dos passos de armas significaria, para seus praticantes, viver um episódio de uma 

novela, carregando estes eventos com elementos fabulosos
28

. 

 Seguindo a investigação da obra, interessa averiguar o que se determina sobre a autoria 

deste enredo do Passo Honroso, ou seja, quem o texto informa como sendo seu autor, ou 

narrador, para além das diversas versões narrativas dantes apresentadas. Esta informação 

aparece já no primeiro fólio do impresso de Juan de Pineda: 

 

                                                 
26

 Ibid., fólio 184r. 
27

 RIQUER, Martín de. Caballeros andantes españoles. Madrid: Editorial Gredos, 2008, p. 13-14. 
28

 Ibid., p. 83. 
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Este es el libro que yo | Pero Rodriguez Delena | escriuano de nuestro se- | 

ñorel Rey Don Iuan, y | su Notario publico (...) q(ue) para lo yuso | escrito 

llamado y rogado fui por el | principal cabeça y caudillo de lo si- | guiente 

(...) delan- | te nombrado escriui, y escreuir fize | de los fechos de Armas que 

passaron | enel passo [...]
29

. 

 

 E no prólogo do RBME f.II.19, encontra-se um equivalente a este texto: 

[...] esta es | lascriptura que yoelmuy indigno Muniz Pero rodriguez | de 

elena scriuano de n(uest)ro s(eñ)orel Rey e sunot(ar)io publico de | lasu corte 

e en todos los sus reynosscreui e fizescreuir de | los fechos de armas que el 

famoso passo de lapuente de Or- | uigofuetenidoen este p(rese)nteaño [...]
30

. 

 

 Destes trechos podem-se retirar algumas informações que o relato busca remeter aos 

seus leitores: primeiramente, o autor é identificado como um escrivão do rei Juan II de 

Castela; depois, tem-se que seu nome seria Pero Rodríguez de Lena; por fim, este escrivão 

expõe que “escreveu e fez escrever”
31

, sugerindo que não foi o único a registrar o evento do 

Passo Honroso. Estas referências a um autor ou escribas podem ser encontradas em diversas 

partes do texto, como as que seguem, utilizando o manuscrito RBME f.II.19:  

 

[...] e luego se apartaron los Juezes, e Rey de armas, e faraute, e | el auctor, e 

escriuano com ellos que presentes eran, [...]”
32

, “[...] siendo presentes los 

escriuanos, e auctor que alli era(n) | publicaron luego estas palabras [...]”
33

 e 

“[...] suero de q(ui) ñon es propuso ante los ya nonbrados Juezes | , e rrey de 

armas, e faraute, e escriuanos, e auctor, e cauall(er)os [...]
34

. 

 

 Encontram-se outras menções quanto à autoria, algumas delas ligadas ao nome de Pero 

Rodríguez de Lena, a exemplo de: “[...] diero(n) los a unescriuano que estauaenel passo e 

declarolos, e leydosdel todo. e a- | cabados de leer por pero Rodriguez de lebaescriuanodelrrey 

e contador del | honrrado e generoso caualleordi(eg)o fernandez de quiñones [...]”
35

 e “[...] 

leydos por mi pero Rodriguez loscapitulos a mi | dados [...]”
36

. 

 Têm-se, então, algumas variações no uso dos termos, o que leva à compreensão de que, 

ainda que se busque, é possível que não haja qualquer padrão no uso dos termos existentes no 

texto. Vale notar, também, a alternância entre um narrador que se expressa ora em terceira 

pessoa, ora em primeira, denominando-se em alguns momentos, a exemplo da última citação, 

                                                 
29

 PINEDA, Frei Juan de. BNE R/1197, fólio 1r. 
30

 RODRÍGUEZ DE LENA,RBME f.II.19, fólio 35v. 
31

 Tradução livre. 
32

 Ibid., fólio 109v. 
33

 Ibid., fólio 154v. 
34

 Ibid., fólio 175r. 
35

 Ibid., fólio 94r. 
36

 Ibid., fólio 31v. 
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como o próprio Pero Rodríguez de Lena, o que leva ao possível equívoco de que este equivale 

ao narrador em todas as situações, condição que permanece incerta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este artigo buscou demonstrar algumas considerações estabelecidas em dissertação 

recentemente concluída, ainda que de forma sintética. Em um primeiro momento apresentou-

se as fontes selecionadas e uma primeira categorização, das narrativas e epistolários, exibindo 

em forma de tabela algumas observações codicológicas e paleográficas sobre cada volume. 

Seguiu-se então para uma breve relação das comparações textuais entre cada manuscrito e 

impresso, abordando as diversidades de escrita e as variantes. Por fim, além de levantar 

questões sobre a autoria e os estatutos de veridicidade utilizados pelo(s) escrivão(ães), tratou-

se das características do gênero textual da narrativa do Passo Honroso, que apesar de 

identificada com as crônicas do período, apresenta-se fluida por sua temática de cavalaria. 
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A POLÍTICA EXTERNA NORMANDA E A CONQUISTA DA 

INGLATERRA EM 1066 

                                                                          Matheus Brum Domingues Dettmann 

                                                         INTRODUÇÃO  

          Desde sua origem, a Normandia esteve diretamente envolvida em uma complexa 

rede de relações e conexões com outros reinos. Os primeiros soberanos normandos 

buscaram o estabelecimento de laços e alianças tanto com os outros reinos francos 

quanto com os reinos escandinavos e o Reino da Inglaterra ao norte. Através desta 

política externa de conexões com outros reinos, a Normandia conseguiu se tornar uma 

potencia política e militar no período medieval, se consolidando como um membro 

atuante tanto na esfera geopolítica franca quanto a do Mar do Norte. 

Contudo, estas relações exteriores normandas não se mantiveram inalteradas 

com a passagem do tempo, nem diante das novas realidades vivenciadas dentro do 

contexto medieval. Pelo contrario, podemos observar uma verdadeira evolução da 

política externa normanda entre os séculos X e XII. Estas transformações na rede de 

relações normandas têm efeitos diretos no mundo medieval, se refletindo em 

importantes mudanças políticas, sociais e econômicas na Europa medieval, e mesmo 

além. 

O presente trabalho busca realizar uma analise dessa evolução das relações 

exteriores normandas do período, visando compreender suas causas e seus efeitos 

diretos na historia normanda, e analisando as consequências destas transformações 

através de um estudo critico de fontes escritas, iconográficas e arqueológicas. Além 

disso, examinaremos como estas mudanças influenciaram diretamente nas ações 

militares e políticas normandas e seus resultados e efeitos dentro do contexto medieval 

europeu, com particular destaque para seus efeitos no mundo normando e na Inglaterra. 

  Para esta pesquisa, tomaremos como um dos pontos fundamentais para se 

compreender política externa normanda e suas transformações, a conquista do Reino da 

Inglaterra pelo duque normando Guilherme, o conquistador em 1066.  Dessa forma, este 

trabalho visara também examinar como a anexação normanda do reino inglês contribuiu 

diretamente para uma nova reformulação no quadro de relações normandas, levando 
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inclusive ao surgimento de uma nova esfera geopolítica de atuação, a esfera anglo-

normanda, com uma política externa própria.  

 

                                         UMA NORMANDIA DIVIDIDA 

Primeiramente precisamos examinar o próprio contexto no qual a Normandia 

surge, para perceber como as próprias trocas e contatos entre diferentes povos já fazia 

parte do contexto normando desde sua origem. A Normandia emerge no século X como 

consequência de um período chamado popularmente de Era Viking. Entre os séculos 

VIII e XI, comerciantes e guerreiros escandinavos se espalharam por toda Europa e 

além. 

Estes nórdicos realizariam, como lembra D´Haenens, uma serie de ataques 

contra a cristandade, espalhando destruição e terror
1
. Contudo, estas expedições 

nórdicas não se limitaram a ataques e missões de pilhagem, mas também foram 

responsáveis por uma importante serie de contatos e ricas trocas culturais entre os mais 

diferentes povos, com estes marinheiros escandinavos alcançando lugares tão 

longínquos como a atual Ucrânia, e mesmo o próprio continente americano. 

Em meio a estas guerras e trocas entre a cristandade Latina e as populações 

escandinavas, o rei dos francos ocidentais realizaria uma importante doação de terras na 

região do estuário do Sena a um chefe nórdico conhecido como Rollo, em 911 através 

do tratado de Saint-Clear-sur-Epte. Este episódio muito bem retratado na Gesta 

Normannorum Ducum, seria considerado o nascimento da própria Normandia, ou em 

uma tradução, a terra  

De fato, esta fusão destes viajantes e guerreiros escandinavos com o contexto e 

estrutura franca vivenciado no norte francês no período seriam responsáveis pela 

construção da sociedade normanda. Esta origem hibrida normanda e responsável 

inclusive por uma das maiores discussões envolvendo estudiosos da historiografia 

normanda medieval, afinal os normandos podem ser considerados francos, ou podemos 

incluí-los dentro dos reinos escandinavos construídos pelos nórdicos ao redor do mundo 

durante a Era Viking. 

Esta questão tem dividido os historiadores em duas linhas principais, uma 

defendida por historiadores como Lauren Breese, que colocam a Normandia como um 

reino satélite do mundo nórdico, e salienta a importância da origem e da presença 

                                                           
1
 D’HAENENS, Albert. As invasões normandas: Uma catástrofe?. Ed. Perspectiva. 1997. 
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nórdica para a construção e desenvolvimento da sociedade normanda
2
. E outra vertente 

historiográfica que não reconhece como tão importante a presença nórdica para a 

formação do ducado normando, com historiadores como Pierre Baudouin defendendo 

que a grande aceitação por parte destes das instituições carolíngias levariam a uma 

rápida integração e adaptação destes nórdicos dentro da esfera sociopolítica franca. 

Contudo, o presente trabalho não tem como objetivo descobrir qual a natureza 

identitária do povo normando, nem interpretar se os normandos eram francos ou 

nórdicos. Como já foi afirmado anteriormente, o foco desta pesquisa é estudar a política 

externa normanda, que independente da identidade normanda, se estendeu tanto aos 

reinos francos como aos reinos escandinavos espalhados além-mar. 

Assim, a seguir faremos uma breve analise dos governos dos soberanos 

normandos de Guilherme, longa espada até Ricardo II, o bom, duque da Normandia, a 

fim de compreender como se deu este jogo político normando de se relacionar tanto 

com os reinos francos quanto com as populações escandinavas. Para isso utilizaremos a 

já mencionada Gesta Normannorum Ducum, já largamente estudada e trabalhada por 

vários historiadores por seu valor inigualável na descrição da historia normanda. De 

modo mais especifico usaremos a versão de Roberto de Torigni da Gesta por considerá-

la mais completa e um espelho melhor das transformações normandas
3
. 

O terceiro livro da Gesta relata como Guilherme se converteria em um nobre de grande 

prestigio entre os grandes da Francia, ressaltando, por exemplo, os visitantes de grande 

importância do mundo franco recebidos em sua corte em Rouen, como Hugo, o grande, 

duque de Francia cujo pai Roberto fora padrinho de batismo de Rollo, Guilherme de 

Poitou Heriberto de Vermandois
4
. De fato, Guilherme traz a Normandia em definitivo 

para dentro da intensa política de alianças senhoriais presentes no reino carolíngio, 

alianças estas que inclusive se solidificarão no matrimonio de sua irmã Gerloc com 

Guilherme de Poitou e do próprio Guilherme com a filha de Heriberto. 

A Gesta destaca a importância dada por Guilherme para se colocar como um 

membro atuante dentro do mundo franco, sempre buscando se colocar como um 

                                                           
2
 BRESEE, Lauren Wood. The Persistence of Scandinavian Connections in Normandy in the Tenth and 

Early Eleventh Centuries. Viator 8.1977, pp. 47-62. 
3
 Gesta Normannorum Ducum, traduzido por GUIZOT, François. In: Collection de mémoires relatifs a 

L’Histoire de France. Paris: Chez J. L. J. Brière, Libraire. 1824. 
4
 BRESEE, Lauren Wood. The Persistence of Scandinavian Connections in Normandy in the Tenth and 

Early Eleventh Centuries”. Viator 8.1977, pp. 47-62. . 
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legítimo nobre cristão e forjar alianças com os outros grandes senhores do reino franco. 

Outros episódios presentes na Gesta que reforçam esse posicionamento de Guilherme é 

sua participação junto aos outros grandes do reino em trazer de volta a Francia e coroar 

Luis IV, e a presença de Guilherme nas negociações deste com seu primo, o rei dos 

francos orientais, Henrique. 

Outra marca da atuação de Guilherme no contexto franco, é sua guerra contra o 

conde de Flandres Arnulfo. Onde pela perspectiva da Gesta vemos um soberano franco 

típico atuando dentro do quadro de relações e alianças políticas francas, uma vez que 

Guilherme inicia as hostilidades em apoio a certo conde Herluin vassalo de Hugo de 

Francia. Esta guerra acabaria por levar a sua morte, segundo a Gesta em uma 

emboscada armada por Arnulfo. 

O governo de Guilherme, longa espada, seria marcado por um intenso processo 

de assimilação da Normandia dentro da esfera de influencia franca cristã. De fato isto é 

Notório pela grande importância dada por Guilherme a se mostrar como um verdadeiro 

príncipe franco cristão, e sua busca por vitais alianças dentro do quadro político franco e 

sua atuação política decisiva no contexto franco. Contudo nem todas as ações de seu 

governo seriam tão típicas da nobreza franca. 

Segundo a Gesta, no inicio de seu governo Guilherme teria que enfrentar a 

rebelião de certo chefe nórdico chamado Rioulf, que desafia a autoridade de Guilherme. 

Para Breese esta passagem reflete uma realidade da época, a de que nem todas as 

populações nórdicas estabelecidas no norte Francês estariam submetidas aos lideres 

normandos, de fato, Breese afirma que os nórdicos presentes na região da Baixa 

Normandia somente seriam submetidos no governo de Guilherme
5
. 

Além disso, a Gesta conta como Guilherme recebe em suas terras um rei 

escandinavo de nome Haroldo, que a Gesta identifica como o rei da Dinamarca Haroldo 

dente-azul, mas que mais provavelmente seria somente um rei do mar, com o afirma 

Abrams, ou um chefe nórdico poderoso e rico suficiente para receber a alcunha de rei, 

rei este que é muito bem recebido por Guilherme e assentado em suas terras
6
. Além 

disso, ao saber do nascimento de seu filho e herdeiro Ricardo, Guilherme o envia para 

Bayeux para aprender os dialetos nórdicos. 

                                                           
5
 ABRAMS,Lesley. England, Normandy and Scandinavia. In: A companion to anglo-norman world. 

ed.Boydell  & Brewer press.2003. 
6
 SWANTON, Michael. The Anglo-Saxon Chronicle. Londres: Psychology Press. 1998 
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Estes fatos do governo de Guilherme mostram como ele, embora busque se 

afirmar como um príncipe franco cristão, não deixa de buscar igualmente estabelecer 

boas relações e alianças com as populações escandinavas.  O ato de submeter outros 

chefes escandinavos a seu poder e assentar um rei nórdico em suas terras mostra como 

disse Breese, como Guilherme não se isola da esfera de influencia e atuação 

escandinava, como busca participar dela e estabelecer alianças dentro do mundo 

nórdico. 

Aliando isso com a importância dada por Guilherme para seu filho aprender a 

língua nórdica, o que seria vital para as negociações e relações normandas com as 

populações escandinavas, leva a crer que o mundo escandinavo ainda se faz muito 

presente no contexto normando e que Guilherme valoriza suas relações com a esfera 

nórdica da mesma forma que valoriza suas alianças com o mundo franco.  

O quinto livro da Gesta narra o governo do filho de Guilherme, Ricardo I da 

Normandia. Logo no principio de sua trajetória vemos mais uma vez a historia 

normanda intimamente ligada ao mundo franco, já que no principio de seu governo seu 

suserano, o rei carolíngio Luis IV, aprisiona Ricardo em sua corte em Laon desejoso de 

retomar o pleno controle sobre as terras normandas. Contudo, como conta a Gesta 

Ricardo consegue se libertar de seu cativeiro com o auxilio de alguns de seus vassalos 

normandos, em seguida retorna para Rouen e entra em guerra com o rei Luis, conflito 

este que termina com a captura do próprio rei pelos normandos. 

Além disso, no contexto geopolítico franco, o governo de Ricardo viverá a 

consolidação daquela que durante muito tempo será a principal aliança da dinastia 

normanda em terras francas, a aliança normanda com a dinastia capetíngia. De fato, é no 

governo de Ricardo na Normandia que os capetíngios tomam a coroa franca dos 

carolíngios no ocidente, e esta aliança com sua nova família suserana será fundamental 

tanto para os novos reis francos quanto para os soberanos normandos dentro do mundo 

franco. 

Contudo, assim como seu pai, Ricardo não se limita a forjar alianças e 

estabelecer relações somente no mundo franco. Na realidade nos anos finais de seu 

reino Ricardo chegou mesmo a negligenciar a política franca em favor de suas relações 

ao norte. A Gesta, por exemplo, afirma que alem de seus efetivos normandos Ricardo se 

utilizou de aliados escandinavos em sua guerra contra Luis, sem os quais sua vitoria 

teria sido muito mais difícil. 
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Além disso, embora a Gesta não mencione, a Crônica Anglo-Saxônica afirma 

que Ricardo foi um dos maiores apoiadores da nova sequencia de ataques nórdicos na 

Inglaterra
6
. Segundo a crônica os piratas escandinavos que saqueavam e causavam 

terror nas terras inglesas encontravam na Normandia um bom lugar para aportar seus 

navios e buscar refugio entre os ataques, e mesmo negociar as peças pilhadas da 

Inglaterra. Esta afirmação é comprovada pelo descobrimento de diversas moedas 

normandas do governo de Ricardo em sítios dos antigos reinos escandinavos medievais 

Dessa forma, o governo de Ricardo vive uma divisão, com uma parcela dos 

normandos prefere buscar alianças mais expressivas com os grandes da França, e outra 

parte prefere se aliar aos reinos escandinavos. Esta divisão se reflete na política externa 

de Ricardo, que assim como seu pai busca consolidar importantes alianças dentro da 

esfera franca, mas ao mesmo tempo continua mantendo e preservando importantes 

contatos e ligações com os reinos escandinavos vitais para crescimento e 

desenvolvimento da Normandia. 

Já no governo do filho de Ricardo, Ricardo II, vemos uma retomada da atuação 

normanda no cenário franco, que como dissemos havia sido negligenciado no fim do 

governo de Ricardo I. Embora Ricardo II tenha uma política agressiva sobre o ducado 

da Bretanha, sua política externa na França medieval se limitou principalmente a apoiar 

as ambições de outros senhores do mundo franco, sobretudo de seu suserano, o rei 

Roberto II, algo evidenciado na Gesta onde é narrada sua importante participação em 

empossar o filho do rei Roberto com o ducado da Borgonha. 

No que tange as relações com os reinos ao norte é digno de nota que Ricardo recebe em 

seu ducado o futuro rei da Noruega Olavo II, ou Santo Olavo, futuro padroeiro da 

Noruega que teria sido batizado em Rouen. Contudo, o grande foco da atenção de 

Ricardo no norte certamente seria a Inglaterra. No inicio de seu governo Ricardo tem 

que enfrentar uma invasão anglo-saxã na parte ocidental de seus domínios em represália 

por seu apoio aos ataques nórdicos na Inglaterra, que ele como seu pai financiava e 

auxiliava. Contudo, os invasores são derrotados e Ricardo faz um acordo de paz com o 

rei Etereldo, lhe dando em casamento sua irmã Emma afim de cimentar esta união entre 

as casas normanda e de Wessex 
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                            O EXPANSIONISMO NORMANDO 

Entretanto, Ricardo não seria a maior ameaça ao trono de Etereldo, que acaba 

sendo destronado, levando a conquista da Inglaterra pela dinastia dinamarquesa de 

Canuto o grande. Como a Gesta conta, Ricardo acolhe seus sobrinhos, os príncipes da 

casa de Wessex Alfredo e Eduardo, assim como sua irmã e toma partido da casa de 

Wessex, porem Ricardo II não toma nenhuma atitude direta contra Canuto. 

De fato, durante a vida de Canuto veremos a construção de um verdadeiro 

império do Mar do Norte, com suas conquistas das coroas da Inglaterra, Dinamarca e 

Noruega, Canuto se convertera na grande potencia política e militar do norte europeu
7
. 

Embora Ricardo II não tenha se oposto diretamente a Canuto, seu filho Roberto irá, 

como afirma Bresse, Roberto não desejando ser anexado para a esfera de influencia de 

Canuto rompe com o mundo escandinavo, se colocando como um verdadeiro opositor a 

Canuto. Este rompimento com o mundo escandinavo terá serias consequências na 

realidade normanda, uma delas sendo a busca por novas rotas marítimas que levariam os 

normandos ate a Espanha e mesmo ate o sul da Italia. 

O governo do filho de Roberto, Guilherme, também vivenciara uma drástica 

mudança nas relações normandas no continente. Após, como relata a Gesta, conseguir 

derrotar os nobres revoltosos que ameaçavam seu ducado, com o importante apoio de 

seu suserano, o rei Henrique, Guilherme entra em conflito contra o próprio Henrique. 

Esta guerra marcara o rompimento entre a casa normanda e capetíngia e o fim da 

principal aliança que a dinastia normanda mantinha no mundo franco. Após estas 

mudanças a Normandia para de buscar somente ser um membro atuante nas esferas 

franca e escandinava e passa a buscar seu próprio caminho e criar sua própria área de 

influencia
8
.
 

Esse novo mundo normando passara por um grande processo de expansão com a 

conquista normanda da Inglaterra em 1066. Como relata a crônica de Guilherme de 

Poitiers, Eduardo, o príncipe anglo-saxão criado na corte normanda consegue retomar o 

trono de seu pai após a morte de seu meio irmão Harducanuto, porém Eduardo não 

produz um herdeiro e declara sua intenção de passar o trono a Guilherme
7
. Haroldo 

Godwinson, o principal nobre da Inglaterra vai a Normandia onde jura apoiar a 

                                                           
7
 Gesta VVillelmi ducis Normannorum et regis Anglorum.traduzido por GUIZOT, François.In:Collection 

de mémoires relatifs a L’Histoire de France. Paris: Chez J. L. J. Brière, Libraire. 1824.  
8
  LE PATOUREL, John. Normandy and England: 1066-1144. Ed.University of Reading. 1971. 
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reivindicação de Guilherme sobre o trono inglês, porem ao retornar a Inglaterra Haroldo 

toma a coroa para si próprio após a morte de Eduardo. Diante disso Guilherme invade a 

ilha com um grande exercito, derrotando Haroldo na batalha de Hastings, onde o ultimo 

rei anglo-saxão é morto. 

O principio da conquista normanda da Inglaterra é marcado por a tentativa de 

uma dominação pacifica e negociada com os anglo-saxões. De fato, podemos ver essa 

marca na tapeçaria de Bayeux, uma obra confeccionada em honra a Guilherme 

relatando através de imagens e textos a sua conquista da Inglaterra. Porem, podemos 

observar muitas marcas que deixam claro que a peça foi feita na Inglaterra e mostrando 

uma versão da historia muito mais respeitosa para com o rei Haroldo e os anglo-saxões 

do que a vista em outras obras normandas, o que leva a confirmação que ela teria sido 

feita nessa fase inicial do domínio normando. 

Essa política se transformara após Guilherme ter que combater uma serie de 

revoltas contra nobres anglo-saxões insatisfeitos com o domínio normando. Frente a 

essas hostilidades irá começar um período chamado de colonização Normanda na 

Inglaterra. Até então a Inglaterra estava totalmente submetida à área de influencia 

escandinava, de fato, a Inglaterra do período é um reino anglo-dinamarquês. A arte 

inglesa é a arte escandinava, a arquitetura inglesa é a arquitetura escandinava, o modo 

de guerrear inglês é o mesmo estilo militar dos reinos escandinavos. 

No período entre o inicio da década de 1070 ate a morte de Henrique I, filho de 

Guilherme, em 1135, a Normandia exercera um controle direto e absoluto sobre a 

Inglaterra
8
. As terras, títulos e cargos relevantes ingleses passarão quase em sua 

totalidade as mãos de nobres normandos. De certa forma a elite anglo-saxã será 

totalmente substituída por uma elite anglo-normanda. Da mesma forma a influencia 

franco normanda na política e na sociedade inglesa será determinante, influenciando a 

arte, a arquitetura, a vida cotidiana, o aparato militar e mesmo o idioma de uma forma 

decisiva, influencias essas ainda claramente observáveis mesmo nos dias de hoje. 

Assim, os interesses normandos se tornam os interesses ingleses, e as guerras 

normandas se tornam as guerras inglesas. Nessa nova disposição geopolítica, a 

Normandia é o centro do mundo anglo-normando e traz a Inglaterra diretamente, por 

exemplo, para o quadro político franco. Contudo, como lembra David Crouch, essa 

configuração não se manterá com a morte de Henrique I e o fim da dinastia normanda 

Na realidade, o que observamos após isso e o inicio do período da Anarquia na 
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Inglaterra e a ascensão da dinastia angevina, de muitas formas herdeira do mundo 

anglo-normando, é uma transferência de importância da Normandia para a Inglaterra, o 

reino da Inglaterra passa a ser o centro do mundo anglo-normando e posteriormente do 

mundo angevino
9
. A Normandia, por sua vez passa a ser negligenciada ate ser 

conquistada em 1204 pelo rei francês Filipe II, sendo efetivamente retomada ao controle 

real. Porém, a política externa e a rede de relações normandas, assim como muitos 

aspectos sociais, econômicos e culturais normandos seriam herdados pelo Reino da 

Inglaterra. De fato, podemos ver uma Inglaterra Plantageneta fortemente influencia em 

sua política de relações exteriores pelos antigos interesses e políticas normandas, 

sobretudo no que tange aos conflitos franco-ingleses do final do período medieval e 

principio da Idade Moderna.  

 

                                                            CONCLUSÃO  

Como pudemos observar, a historia normanda esteve desde o principio 

fortemente atrelada com a ideia de conexões e trocas entre diferentes povos. De fato as 

relações estabelecidas entre diferentes povos foram fundamentais para o surgimento do 

Ducado Normando. Além disso, a capacidade normanda de forjar alianças e manter 

contatos tanto no mundo nórdico quanto no mundo franco seriam de grande importância 

para a consolidação normanda como uma potencia política e militar com capacidade de 

atuação decisiva tanto na esfera escandinava quanto na esfera geopolítica franca. 

Contudo, esta rede de relações exteriores normanda não se manteria imutável 

frente as novas realidades e transformações vivenciadas no mundo medieval. Na 

realidade, podemos observar uma evolução da rede de conexões normanda no século 

XI, marcada em especial por sua ruptura com o mundo escandinavo e com os reis 

francos, e pelo próprio expansionismo normanda que levaria a sua conquista do Reino 

da Inglaterra e a anexação dela a esfera de influencia e controle normanda.  

Por fim, é notório que O Reino da Inglaterra foi diretamente afetado em 

inúmeros aspectos pelo domínio normando, talvez o mais expressivo sendo a saída da 

Inglaterra da zona de influencia escandinava e sua entrada definitiva na área de 

influencia franco-normanda, uma mudança que influenciaria a política inglesa e as 

relações exteriores inglesas diretamente ate o fim da Idade Media.  

                                                           
9
 CROUCH, Davis. Normans and anglo-normans: A divided aristocracy? In: BATES, David; CURRY, 

Anne (eds.). England and Normandy in the Middle Ages. Londres: Hambledon Press, 1994, pp. 19-36 
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A ALEGORIA DA MISERICÓRDIA NO BOOSCO DELEITOSO: O 

LIMIAR ENTRE O IMAGINÁRIO E A ESPIRITUALIDADE 

Rodiny Santos Berçot Junior
1
 

 

INTRODUÇÃO 

O Boosco Deleitoso é uma obra literária portuguesa inserida no contexto da prosa 

moralística. Embora seja de autoria anônima, considera-se que a obra tenha sido escrita em 

fins do século XIV ou XV e publicada efetivamente em 1515, sob a ordem da rainha D. 

Leonor de Avis (1458-1525), a quem é dedicada. O livro destaca-se pelo seu caráter místico e 

espiritual, sendo uma espécie de guia, capaz de orientar a vida moral e a religiosidade 

individual. Uma alma errante é conduzida por um anjo guardião em caminhos difíceis, numa 

espécie de peregrinação espiritual, onde se observa um sentido alegórico. Trilhando veredas 

perigosas, a alma encontra-se sucessivamente com as virtudes cardeais e teologais e lhes pede 

ajuda, todavia, nenhuma das virtudes concede-lhe auxílio, apenas a Misericórdia «donzela 

mui graciosa» é favorável à alma errante dando-lhe remédio e consolação. 

 

A MISERICÓRDIA NA PARENÉTICA MÍSTICA MEDIEVAL 

 “Bem-aventurados os 

misericordiosos, porque 

alcançarão misericórdia” 

(Mt. 5;7) 

Antes de introduzir-se o Boosco Deleitoso, faz-se mister analisar o engendramento da 

noção de misericórdia no imaginário medieval e português, em seu aspecto quase normativo 

de sentido religioso e social. Via de regra, a alegoria da misericórdia no medievo aparece 

fundada na Sagrada Escritura, precisamente no Salmo 84;11, recordando que Deus tinha 

quatro filhas, quatro virtudes basilares que, depois de largo conflito: “Misericórdia e Verdade 

se encontrarão; Justiça e Paz se oscularão”. A alegoria bíblica foi elucidada 

hermeneuticamente pela cultura teológica e literária através de uma narrativa que envolve 

duas discussões primordiais: a disputa em torno da Criação e o debate em torno da Redenção. 

                                                           
1
 Graduado em Filosofia pela Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro - FSB/RJ e pós-graduando em História 

Antiga e Medieval na mesma instituição. Graduando em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro - UNIRIO. 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
           24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 
 

193 
 

A difusão desta narrativa nos meios eruditos e religiosos deve-se aos trabalhos de Hugo de 

São Vitor e São Bernardo de Claraval, contemporâneos do século XII que promoveram vários 

textos, nos quais não apenas se aprofundava a disputa entre as filhas de Deus, como ainda se 

procurava vinculá-la a um conjunto de lições sobre o mistério da Redenção.  

No ano de 1140, São Bernardo compõe um de seus mais belos sermões In Festo 

Annunciationis Beatae Mariae Virginis
2
. A primeira parte deste sermão inicia procurando 

esclarecer a discussão em torno do Pecado e da Redenção, além de recordar a noção mais 

geral com que a Sagrada Escritura instruía a ideia de Misericórdia, perguntando:  

 

Quereis saber de onde vem ao homem a glória que nele habita? (...) Esta 

glória habitará também aqui na nossa terra se a misericórdia e a verdade 

mutuamente se encontrarem e se a justiça e a paz se beijarem amistosamente. 

Assim, é necessário que a misericórdia, que se antecipa e nos previne, saia a 

encontrar a verdade da nossa confissão e no demais sigamos a santidade e a 

paz, sem as quais ninguém verá Deus
3
. 

A reflexão parenética do Santo de Claraval no primeiro curso do sermão liga a 

misericórdia no sentido costumeiro do termo, à penitência e às obras, apresentando-a como 

uma virtude indispensável para garantir a salvação, fundando, assim, uma verdade 

aproximação de Cristo, à sua vida e ao seu exemplo. Para São Bernardo, as quatro virtudes 

estavam com o primeiro homem na Criação; neste sentido, o caminho da salvação era também 

o da unidade das virtudes. 

Parece-me que vejo, caríssimos, coberto o primeiro homem, desde a sua 

criação, com estas quatro virtudes e adornado, segundo diz o profeta, com o 

vestido da salvação. Porque a perfeição e integridade da salvação consiste 

nestas quatro virtudes e não se pode dar sem todas elas, especialmente não 

podendo ser virtudes estando separadas umas das outras. Havia, pois, 

recebido o homem a misericórdia como uma guardiã e criada que havia de ir 

adiante dele e também segui-lo, e que igualmente o devia proteger e amparar 

em todas as partes (...). No entanto, tinha necessidade de um mestre, como 

nobre e racional criatura, que não devia ser guardada como uma besta, mas 

mais bem educada como um inocente. Para este magistério nenhum era mais 

a propósito do que a própria Verdade, que o levaria depois ao conhecimento 

da Suma Verdade. Mas, entretanto, para que o homem não fosse sábio para 

fazer o mal, e isto mesmo se lhe atribuísse ao pecado, como a quem sabia o 

bem mas não o fazia, recebeu também a justiça para ser regido por ela. 

Todavia, acrescentou-lhe a mão benigníssima do Criador a paz, em que 

repousasse e se deleitasse; uma paz verdadeiramente duplicada, de modo que 

nem sentisse em seu interior guerra nenhuma nem por fora temor algum, o 

                                                           
2
 CLARAVAL, S. Bernardo de. In Festo Annunciationis Beatae Mariae Virginis. In. MIGNE, J. Patrologia 

Latina, CLXXXIII, 1862, pp. 382-390. 
3
 Ibidem, p. 383. 
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que quer dizer que nem a sua carne combatesse contra o espírito nem lhe 

infundisse terror a nenhuma criatura
4
. 

São Bernardo, evocando o profeta Isaías 61;10ab “Com grande alegria me rejubilo em 

Adonai e meu coração exultará de alegria em YHWH, porque me revestiu da salvação”, 

reafirma que o primeiro homem amparado pelas virtudes estava no caminho da Salvação, pois 

a Misericórdia servia para guardar os seus passos, a Verdade para o ensinar, a Justiça para o 

dirigir e a Paz para o sustentar. Na prossecução do sermão, elucida que, apesar da proteção 

das virtudes, o homem tinha preferido afastar-se delas, fundando uma nova história que o 

conduziria da Criação à Queda.  

Com a prioridade do Pecado o homem se viu despojado das quatro virtudes: perdeu a 

Justiça quando Eva entendeu obedecer à voz da serpente e Adão à voz da mulher; foi 

abandonado pela Misericórdia quando se incendiou o desejo da carne de Eva que não teve 

sequer compaixão de si mesma, nem de seu esposo, nem de seus filhos que nasceram 

marcados por uma terrível maldição e necessidade de morte; também foram abandonados pela 

Verdade a mulher, porque mentiu, e o homem, porque teve vergonha de confessar a mentira; 

por fim, perderam a Paz, porque só os fracos e ímpios não tinham direito à Paz. Com a queda, 

 

parece ter nascido uma grave contenda entre as virtudes. A verdade e a 

justiça atingiam o homem miserável; a paz e a misericórdia não tomando 

parte neste zelo, julgavam preferível perdoar-lhe. Têm estas duas entre si 

relação de irmãs de leite, assim como também as primeiras (...). Deste modo, 

quando tudo se via pleno aflição, Ele [Deus] só meditava pensamentos da 

Paz. Esta não se dava qualquer repouso a si própria, enquanto a misericórdia 

tão pouco guardava um momento de silêncio, mas ambas esforçavam-se em 

comover com piedoso sussurro as entranhas paternais do Senhor, dizendo: 

Desprezar-nos-á Deus para sempre ou poderá resolver-se a não nos ser 

jamais favorável? Esquecer-se-á Deus de ter misericórdia ou a sua cólera 

deterá o curso das suas piedades? (...) Necessita de comiseração a criatura 

racional, diz a Misericórdia, porque se tornou mísera e miserável em grande 

medida. Chegou o tempo de se compadecer dela sem que seja possível adiá-

lo para mais tarde. A isto replicou a Verdade: Senhor que se cumpra a 

palavra que vós pronunciastes. É preciso que morra inteiramente Adão com 

todos os que estavam com ele no dia em que, calcando o Vosso mandato, 

comeu a maça proibida. Para quê, disse a Misericórdia, para quê, Pai, me 

engendraste se tão depressa tenho de perecer?
5
 

Na progressão do sermão, as virtudes litigantes, seguindo o conselho de um querubim, 

comparecem diante do Juiz Salomão; símbolo aplicado por analogia a Cristo, com sua 

capacidade de juiz. Para resolver o conflito das virtudes, o Juiz profere composição e sentença 

                                                           
4
 Ibidem, pp. 384-385. 

5
 Ibidem, pp. 386-387, grifo do autor. 
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ao mesmo tempo, decidindo que se “faça a morte boa”
6
, pois apesar da morte do pecador ser 

amarga e cruel, a morte dos santos pode se tornar preciosa, pois se um justo morre por 

caridade, esse mesmo não deve nada à morte. Porque não poderá a morte deter o inocente, 

mas será mesmo quebrada e destruir-se-á a parede que mediava e retirar-se-á aquele grande 

caos que estava fixado entre a morte e a vida. As virtudes aceitam de bom grado a proposta. A 

Verdade procurou na terra alguém inocente que quisesse morrer, não por dívida, mas por 

vontade, não pelos deméritos, mas por seu beneplácito. Não encontrou nenhum homem, 

ninguém estava livre do pecado. A Misericórdia percorreu todo o céu e, mesmo no seio dos 

anjos, encontrou, não propriamente a maldade, mas uma caridade menor do que aquela que se 

tencionava. A Paz intervém, explicando que só o próprio Rei podia indicar a saída para a 

salvação da miséria humana. Neste sentido, a segunda pessoa de Deus deveria assumir a 

condição humana. Deus, chamando o arcanjo São Gabriel, pediu-lhe para anunciar à Virgem: 

Anda, disse-lhe, diz à Filha de Sião: Olha que vem aí o teu Rei (Zc. 9;9). 

Adiantaram-se ao Rei que havia de vir a misericórdia e a verdade, como está 

escrito: A misericórdia e verdade irão diante do teu rosto (Sl. 84;11). A 

justiça preparou-lhe o trono, segundo o profeta, que disse: A justiça e o juízo 

são a preparação do teu trono (Sl. 88;15). A Paz veio com o rei para que se 

veja que é fiel ao profeta que disse: Haverá paz em nossa terra quando vier. 

Daqui que, tendo nascido o Senhor, cantava o coro dos anjos dizendo: Paz 

seja na terra aos homens de boa vontade (Lc. 2;4). Então, a justiça e a paz 

que pareciam estar profundamente desavindas, beijaram-se amistosamente
7
. 

As influências deste sermão no mundo medieval concernentes aos sentidos 

iconográfico, imagético e literário foram enormes. E a figura da Misericórdia foi também 

associada à Virgem Maria, que era considerada Regina Misericordiae. Na disputa entre 

Justiça e Misericórdia, os fiéis estavam seguros da vitória desta. 

 

A MISERICÓRDIA NO IMAGINÁRIO PORTUGUÊS 

Segundo Ivo Carneiro de Souza, em caráter cronológico, a primeira acepção da palavra 

misericórdia em Portugal ocorre precisamente em 1494, podendo ser encontrada na 

documentação leonorina em uma carta à Câmara de Lisboa
8
, onde a rainha D. Leonor 

agradece as manifestações religiosas que foram fomentadas pelo restabelecimento de sua 

saúde. Agradecia, pois, 

                                                           
6
 Ibidem, p. 387. 

7
 Ibidem, p. 390. 

8
 cf. SOUSA, Ivo Carneiro de. Da Descoberta da Misericórdia à Fundação das Misericórdias (1498-1525). 

Porto: Granito Editores e Livreiros, 1999, pp. 8-9. 
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as devações que mandaes fazer por nosa Saude. nos ho ystimamos muyto e 

certo polla crareza das vomtades que de vos temos conhecido que tendes 

pera as cousas de noso serviço nã ho esperamos menos de vos E pollo amoor 

com que sabemos que se fazem temos nellas muita comfiança que esperamos 

em noso Senhor Reçeber delle saude muy muito vollo gradeçemos e vos 

Rogamos a todos quanto podemos que daquy em diante nã queiraes dellas 

enfraqueçer amte aguora se fação com  moor fervor porque posto que 

sempre nos seja neçessaria a misericordia de noso Senhor por nossa 

desposição ser ao presente em tall pomto agora nos he muito mais e prazera 

noso Senhor que seres ouvjdos e nos querendo elle satisfaremos este trabalho 

em cousas de vosas honras e bem desa çidade...
9
 

Pode-se observar que se vincula a Misericórdia divina à intercessão oracional e 

devocional à sua saúde; destaca-se ainda para além da continuada relação de preferência da 

rainha por Lisboa, a frequência da noção de Misericórdia no interior de um registro 

claramente religioso e devocional. Neste sentido, a acepção da palavra misericórdia não 

parece ter nunca gerado um conceito semântico único, antes se oferece continuadamente 

como um conceito marcado por uma história complicada e de diversos usos e significados. 

A Rainha D. Leonor era a princesa mais rica da Europa de seu tempo, viveu no período 

de alto esplendor da coroa portuguesa, quando se empreendeu a conquista do Império 

ultramarino, sendo viúva daquele que é tido como o maior rei português: D. João II. É 

conhecida como a Rainha da Misericórdia, em razão de suas benfeitorias, promovendo a 

criação de hospitais, conventos e igrejas. Sendo membro da Ordem Terceira de São Francisco, 

em sua viuvez trocou os suntuosos trajes reais pelo hábito das Clarissas. Ainda que não tenha 

abdicado de seus bens, utilizou-os largamente em favor dos desvalidos e da Igreja, provando 

sua humildade até em morte, querendo ser enterrada em campa rasa, junto ao Mosteiro da 

Madre de Deus, construído com seus recursos. Enfim, seu maior legado é datado 

precisamente na Solenidade da Assunção de Maria, a 15 de agosto de 1498, com a fundação 

da Confraternidade de Nossa Senhora da Misericórdia, com a ajuda de seu confessor 

franciscano, Frei Miguel de Contreiras.  

A fundação da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa é um marco na história do 

assistencialismo e das instituições religiosas seculares daquele período. Uma vez que além de 

transmitir uma dimensão precisa e ativa da Misericórdia, que era a sua transformação em 

obras que, combinando o assistencial e o religioso, exprimiam um evidente sentido social, 

                                                           
9
 AHCML – Livro III del-Rei D. João II, fl. 72. In. SOUZA, Ivo Carneiro de. A Rainha da Misericórdia na 

história da espiritualidade em Portugal na Época do Renascimento. Porto: F.L.U.P., 1992. Obs.: Cartas, 

correspondências, textos e outros documentos referentes à D. Leonor estão contidas nesta referência. 
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transmitiam também uma essência interior que se relacionava com a sua origem sagrada
10

. As 

fundações das confrarias dedicadas à Virgem do Manto espalharam-se em larga escala “do 

Minho ao Timor” e, posteriormente, deram-se nas possessões ultramarinas. 

 

A MISERICÓRDIA NO BOOSCO DELEITOSO 

O mecenato de D. Leonor não se restringiu apenas nos aspectos sociais; há de se 

destacar também que protegeu a imprensa nascente, incentivou copiosamente o teatro de Gil 

Vicente e fomentou a publicação de diversas obras; principalmente religiosas, além de 

tratados de edificação espiritual, dentre os quais podemos citar a tradução da Vita Christi 

(1495), O Livro de Marco Polo (1502), Os Actos dos Apóstolos (1505), O Espelho de Cristina 

(1518) e, no teatro vicentino, os chamados “autos de devoção”, como, por exemplo, O Auto 

de Deus Padre e Justiça e Misericórdia e o Auto da Alma
11

. Além das obras citadas, temos o 

tratado doutrinário que se constitui nosso objeto de estudo, o Boosco Deleitoso, que foi 

dedicado diretamente à Rainha: 

 

A muito esclarecida e devotíssima reinha dona Lianor, molher do poderoso e 

mui manífico rei dom Joam segundo de Portugal, como aquela que sempre 

foi enclinada a tôda virtude e bem-fazer, zelosa grandemente de sua 

salvaçam e de tôda alma cristaã, mandou emprimir o seguinte livro chamado 

Boosco deleitoso, veendo Sua Alteza nêle tanta duçura espiritual e 

prosseguindo êle com tantos enxempros e figuras, por convidar a muitos aa 

doutrina de nosso Redentor Jesu Cristo, em nome do qual começa o dito 

livro
12

. 

Neste sentido, a motivação de D. Leonor constitui-se efetivamente na “sua salvaçam e 

de tôda alma cristaã” e em “convidar a muitos aa doutrina de nosso Redentor Jesu Cristo”, 

através de “tantos enxempros e figuras”. A predileção da rainha pela misericórdia é propícia, 

pois esta virtude age enquanto guia capaz de orientar a vida moral e religiosa individual, que 

já estava engendrada na mística medieval com o franciscano São Boaventura (1221-1274) no 

Itinerário da mente para Deus (1259) e no pseudo-Boaventura na supracitada Vita Christi, e 

que encontrará seu apogeu místico poucos anos mais tarde, nos carmelitas Santa Teresa 

D’Ávila (1515-1582) e São João da Cruz (1542-1591). Além disso, observar-se a prioridade 

da penitência enquanto caminho de salvação. 

                                                           
10

 cf. SOUSA, Ivo Carneiro de. Da Descoberta da Misericórdia à Fundação das Misericórdias (1498-1525). 

Porto: Granito Editores e Livreiros, 1999. 
11

 Ambos presentes em VICENTE, Gil. Copilaçam de toda las Obras de Gil Vicente. Introdução e normatização 

do texto de Maria Leonor Carvalhão Buescu. II vol. Lisboa: Imprensa Nacional, 1983. 
12

 BOOSCO Deleitoso. Ed. de Augusto Magne. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1950. vol.1, p. 1.  
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Embora se conheça que o Boosco Deleitoso foi precisamente publicado a 24 de maio 

de 1515 e que foi editado em prelos lisboetas do alemão Herman de Campos a mando de D. 

Leonor, sua autoria é desconhecida, porém, pelas características, acredita-se que a autoria seja 

de um frei ou um monge e que tenha sido escrita no século XV ou ainda de fins do século 

XIV
13

. A presença do texto De vita solitaria, de Francesco Petrarca (1304-1374) é deveras 

importante, uma vez que dos cento e cinquenta e três capítulos do Boosco Deleitoso, Agusto 

Magne pontua que do capítulo XVI ao CXVIII se trata de uma glosa do De vita solitaria, com 

algumas “falhas e interpolações”
14

. Também há de se destacar a presença de São Bernardo 

através dos recursos místicos, alegóricos e de seu socratismo cristão de sua máxima: 

“Conhece-te a ti próprio como condição para amar a Deus e ao próximo”.  

A obra oferece uma interessante estética da espiritualidade de edificação cristã, com a 

elevação da alegorização das virtudes e das imagens nas veredas éticas e religiosas. Neste 

sentido, ocorre uma apropriação da alegoria das filhas de Deus, com a intenção de firmar a 

centralidade da Misericórdia no mistério da Redenção, além de estabelecer um programa de 

aperfeiçoamento da vida individual e de sua salvação. 

O Boosco Deleitoso não é um tratado abstrato; antes, insere-se no contexto da prosa 

moralística da corte avisina como uma narrativa exemplar. O texto tem um ritmo sui generis, 

em andamento ascendente, muito bem articulado e concentrado nas reações do protagonista. 

Há quatro momentos cruciais no texto: 1) (caps. 1-13): a preparação de conversão do 

Peregrino; 2) (caps. 14-119): doutrinação do Peregrino; 3) (caps. 110-120): surge a morte, 

acelerando a narrativa e 4) (caps. 138-153): a entrada no “monte da contempraçom”. 

A obra é escrita em primeira pessoa: o Pecador inominado, que se descreve como 

“mui mezquinho, desterrado do paraíso terreal das mui doces deleitações, polo pecado dos 

primeiros padres, e lançado em no vale da mezquindade deste mundo”
15

. O “degredado filho 

de Eva” é lançado ao “vale de lágrimas”, onde imperam dificuldades e sofrimentos, isso tudo 

graças ao pecado dos primeiros pais e potencialmente agravado pelos seus próprios, que o 

afastaram do paraíso espiritual da alma e que sente já aqui “as penas infernaaes”, além de ser 

“cercado de mui grandes trevas”
16

. Conforme expõe-se, há um paraíso terrestre e um paraíso 

espiritual; o fruto deste debate da salvação individual concretiza-se na apropriação das 

virtudes que, tornando a alma virtuosa, permitiam gerar na existência pessoal este paraíso da 

                                                           
13

 VASCONCELOS, José Leite de. Lições de filologia portuguesa. 2 ed. Lisboa: Oficinas da Biblioteca 

Nacional, 1926, p. 136. Essa hipótese vigora ainda hodiernamente, sem contestações. 
14

 1950, p. v. 
15

 Ibidem, p. 1. 
16

 Ibidem, pp. 3-4. 
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espiritualidade. Além disso, o que a obra explicita amplamente é a oposição entre a vida ativa 

e a vida contemplativa.   

O pecador, consciente de sua triste condição, passa a afastar-se da cidade para um 

“campo mui fremoso, comprido de muitas ervas e froles de boõ odor”, todavia, o bosque era 

escuro, enquanto clamava o pecador: “Senhor, amercea-te de mi! Quem me livrará destas 

treevas de morte? E as aves do boosco me respondiam: - A graça de Deus per Jesu Cristo te 

livrará”
17

. Ao olhar para sua direita, viu um anjo; espantado e confuso, questiona-o a origem 

daquelas aves. O anjo responde-lhe que 

 

Estas aves som os santos doutores que ordenarom a santa escritura, e eles te 

ameaçam muitas vezes, segundo bem sabes. E tu, cuberto de trevas, nom 

queres entender pera te correger e pera bem obrar. Homem, pára mentes em 

sua doutrina e correge tua vida e confia em na misericordia de Deus, ca tanto 

e mais quer ele livrar os mizquinhos da sua mizquindade, como eles mesmos 

querem, ca ele os convida que lhe peçam misericordia
18

 

A resposta do anjo dá a centralidade de toda a obra, que é a confiança na Misericórdia 

de Deus e convida o pecador a pedir a Misericórdia, naturalmente a merecê-la. Nesta lógica, a 

Misericórdia constituía uma dimensão elementar da vida moral e da fé. O pecador, ao ouvir a 

resposta do anjo, pede conduzisse-lhe no caminho que “podesse achar consolaçom de minhas 

tristezas e remédio de meus pesares e tribulaçoões de minha alma e em do meu coraçom”
19

.  

Neste momento, começa a peregrinatio espiritual na obra, evocando misticamente o 

sentido alegórico através de uma estética elevada, capaz de excitar o imaginário e a 

espiritualidade
20

. O Anjo Custódio conduz o pecador no deserto por um “caminho estreito, 

com pedras miúdas e espinhos agudos” que causavam-lhe grande dor
21

. Ocorre o encontro 

com a primeira virtude, uma “dona fremosa e tam espantosa” e o anjo lhe diz que se trata da 

Justiça, que se apresenta “mui espantosa aos maoos e mui graciosa aos boõs”. Ela estava 

“vistida de vistidura de duas colores, a meitade de color preta e a outra meitade de color alva”, 

onde “a color preta demonstra a tribulaçom e a door que a Justiça faz padecer aos maoos e a 

color alva demonstra o prazer e galardom que ela dá aos boõs”. O mesquinho pecador 

ajoelha-se ante a Justiça pedindo-lhe “consolação e remédio”, porém, com “espantoso 

                                                           
17

 Ibidem, p. 4. 
18

 Ibidem, p. 5. 
19

 Ibidem, p. 6. 
20

 Jacques Le Goff estudou primorosamente o gosto do homem medieval por representar ideias abstratas através 

de símbolos concretos, que revelasse de forma mais tangível outra realidade escondida sob as aparências, que 

seriam inapreensíveis nos mecanismos comuns, dado a dimensão da sacralidade. ___. A civilização do ocidente 

medieval, vol.2, Lisboa: Editorial Estampa, 1986. 
21

 BOOSCO Deleitoso. Ed. de Augusto Magne. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1950. vol.1, p. 9. 
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sembrante”, respondeu-lhe: “ – Homem coitado, nom te compre o meu remédio , ca tu hás 

mester misericordia, eu som justiça, que te devo dar galardom segundo tuas obras, que tu 

obrastes em muitos pecados e em muita malícia e priguiça de bem-fazer”
22

. Diante da recusa 

da Justiça, a alma retorna sua jornada penitencial conduzida pelo Anjo Custódio, cada vez 

mais aumentando as dificuldades pelos caminhos que percorre. Além disso, as demais 

virtudes cardeais não são favoráveis ao pedido do mesquinho pecador. A Temperança enfatiza 

as injúrias e pecados que ele cometera e a Fortaleza leva em consideração o desprendimento 

do pecador para com ela
23

. A Prudência, que ensina sabedoria e rege os juízes, diz que já 

estava cansada de ensiná-lo nos caminhos e que ele nunca quis aprender com diligência seu 

ensinamento.  

As veredas rumo às virtudes teologais era um caminho muito longo, com “muitas 

águas” e “animálias bravas” que causavam espanto ao pecador. O Anjo defendia-o, pois 

queriam comê-lo, mas às vezes era mordido. Em dado momento, avista “uũa casa de três 

cantos (...), e em cada canto estava uũa cadeira de marfim, em cada cadeira estava uũa 

donzela mui fremosa” e todas as três estavam vestidas de modo semelhante “de muitas e 

devariadas colores, e todas tinham mantos de ouro e eram as cabeças coroas de ouro com 

pedras preciosas”
24

. Cada uma das virtudes tinha uma pedra diferente em suas coroas: a 

primeira possuía uma esmeralda, a outra uma safira e a última rubi. O pecador reverencia com 

humildade cada uma delas. Todavia, desprezam-no. Em contrapartida, tratam prazerosamente 

o Anjo, que mostra ao pecador que a  

esmeralda verde é a Fé, porque como a esmeralda é a pedra mais verdade em 

assi a fé nunca é sêca em os escolheitos; a çafira é a Esperança, porque a 

pedra çafira é a color do ceeo, e a color das cousas celistriais; a robi é a color 

de fogo é a Caridade, que arde em amor Deus como o fogo
25

. 

O pecador lança-se à terra ante a cada uma das virtudes, na esperança de serem mais 

piedosas que as virtudes cardeais, mas, para sua surpresa, foram mais severas. A Fé disse-lhe 

que não poderia socorrê-lo, pois ele havia matado-a em suas más obras. A Esperança negou-

lhe o conforto, uma vez que havia colocado a esperança nas vaidades do mundo. Finalmente, 

a Caridade não deu o remédio, porque investiu o amor ao mundo e às coisas terrenas. 

Desorientada e cansada, a alma queria regressar à cidade de onde saíra, mas o Anjo Custódio 

tornou a dirigi-la no mais árduo e perigoso caminho. No fim deste 

                                                           
22

 Ibidem, p. 10. 
23

 Ibidem, p. 12. 
24

 Ibidem, pp. 13-14 
25

 Ibidem, p. 14. 
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andava uũa donzela mui graciosa e de mui boõ doairo; e ela andava vestida 

de panos verdes, e cruzes de ouro em eles, quantas cabiam em as vestiduras. 

E em sua cabeça trazia uuma grilanda de ouro com uumas pedras preciosas, 

que chamam jacintos; e em sua maão trazia um ramo de oliveira mui verde 

com olivas maduras; e em outra maão, uma buceta de ouro, e o manto que a 

cobria era tam grande, que podia bem cobrir muitas pessoas, e era tal como 

dito hei
26

. 

Ante esta visão, alma pecadora ficara extasiada com a donzela mui graciosa, e como se 

começasse a adivinhar de quem se tratava, o Anjo Custódio disse que 

Esta é a Misericórdia, que trouve o Filho de Deus do ceeo e o vistiu de 

carne; e ela o vendeu para remiir os pobres. Esta homildou ataa abaixar-se 

para lavar os pees dos homeês. Esta é a cruz de ouro, que trouve Jesu Cristo 

dentro de si; e porém traz ela o seu manto com cruzes de ouro e de color 

verde, porque ela é mais deleitosa aos apressados e consola os tristes; e 

porém traze em sua coroa pedras de jacinto, que ham virtude de confortar e 

tirar a tristeza e as vãas sospeitas. Esta traze o unguoento e a mezinha pera 

os coitados; e porém traze o ramo e as olivas em a maão. A misericórdia é 

mui poderosa ante Deus, ca ela lhe faz revogar as suas sentenças, ela luita 

com o Senhor Deus, ela vence o Senhor Deus
27

. 

A Misericórdia aqui aparece como uma espécie de metavirtude, pautada por larga 

autonomia e centralidade, combinando um poder de proteção e salvação, pois ela não apenas 

conseguia lutar com Deus, mas vencia-O. Apesar da intensa aplicação dos recursos alegóricos 

e do discurso opulento em espiritualidade e imaginário, o Boosco Deleitoso tenciona situar a 

Misericórdia neste sentido de primus inter pares, o que se confirma no prosseguimento da 

obra, onde a alma errante, lançando-se sobre terra, pede ajuda e, finalmente, consegue ouvir 

palavras de consolo: “Filho, eu te ajudarei e irei contigo ante o Senhor das misericórdias e 

Deus de toda consolaçom. (...) eu o rogarei e forçarei que se amercee de ti e de remédio e 

consolaçom a tuas mizquindades”
28

. A Misericórdia tomou o pecador pela mão e o Anjo 

Custódio tomou-lhe pela outra mão.  

O pecador se diz atormentado, a todo o momento, com muitas tentações, mas a 

Misericórdia adverte-o da necessidade de se manter firme frente às tribulações: 

 

Filho, se ataa agora foste apressado com tentações e soportaste com graveza, 

daqui em diante sofre-as com meor graveza e faze a necessidade virtude. (...) 

Quando entrares a servir a Deus, aparelha-te pera as tentações e sabe por 

certo que o Senhor Deus nom leixaria vir tentações aos seus escolheitos, se 

                                                           
26

 Ibidem, p. 15. 
27

 Ibidem, pp. 15-16. 
28

 Ibidem, p. 16. 
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nom fosse por sua prool. Oo tentaçom, sinal de cousa mui boa de tam grande 

amor de Deus e sinal de tanta graça
29

. 

Nos capítulos 39, 41 e 50, a supracitada alegoria das filhas de Deus surge na obra, mas 

na forma do duelo entre a Misericórdia e a Justiça. No capítulo 50, o duelo é travado acerca 

da remissão e salvação da miséria humana, de maneira muito semelhante aos discursos que 

foram apresentados. O pecador lança um apelo, que muito recorda o Salmo 24: 

Senhor Deus, anoja-me a minha vida, porque vejo que todas as cousas do 

segre som vaidade e afriçom do esprito; e com todo esto eu, mizquinho, 

preso som em ele assi como em cárcer. (...) Senhor, ouve agora a minha 

oraçom, que som morto em pecados porque nem ouvi a tua voz, e som 

grudados e apegados a mi maaes. Nom te queiras lembrar das minhas 

maldades, mas lembra-te da tua poderosa maão e do teu santo nome em este 

tempo, ca tu és o Nosso Senhor Deus, e louvar-te-ei por sempre
30

. 

Ante o pedido do pecador, a Justiça, em discurso austero, se ergueria novamente para 

negar à alma qualquer possibilidade de salvação, relevando a centralidade e superioridade dos 

juízos de Deus, demonstrando uma evidente firmeza, incapaz de perdoar, condenando a alma 

à perdição eterna. A Misericórdia intervém peremptoriamente, exigindo do pecador que 

“comece obrar bem”, pois “o Senhor pola sua misericórdia o livrará da maaom dos príncipes 

das trevas”
31

. Observa-se a questão da identificação da doutrina das obras; a Misericórdia 

fundamenta a iluminação através de um caminho individual para a comunicação com Deus, 

com apoio da penitência e da espiritualidade. 

No capítulo 118, reaparece em nova perspectiva o afrontamento entre Misericórdia e 

Justiça, com destaque para os renovados argumentos da “espantosa dona”, que, com 

severidade, lança sentença sobre o pecador, uma vez que este 

 

Sempre fuste poderoso pera comer e bever, e enfermo e fraco para rezar, 

vigiador pera ouvir falas de vaidade e de torpida, e sonorento pera as vigílias 

santas e honestas. Sempre fuste prestes pera falar, mas tardinheiro e mudo 

para cantar os salmos e os louvores a Deus; bem pronto e aparelhado pera 

sanha e pera profaçar, mas priguiçoso pera a oraçom, amador da enveja e 

persiguidor dos pobres de Jesu Cristo. (...) Tu és achador de malicia e 

destruidor da deceprina e da ensinança; tu és amigo dos vicios e dos pecados 

e emmiigo das virtudes; estas som as cousas que cegam o homem e o partem 

de Deus, assim como fazerom e fazem a ti. Estas cousas fazem o cristaão ser 

antecristo, ca aquele que nom é cristaão é; ca antecristo quer dizer “contra 
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 Ibidem, pp. 26-27. 
30

 Ibidem, p. 130. 
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 Ibidem, p. 131. 
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Cristo”; nom é cristaão aquele que contrairo a Jesu Cristo em vida e em 

costumes
32

.  

A Misericórdia regressa em cena, aparentemente cansada, menos militante e 

desiludida com a alma pecadora, que fora incapaz de perceber que deveria se esforçar para 

merecer a Misericórdia de Deus. Critica com rigor a vida ativa e pede que a alma priorize a 

vida contemplativa. Era necessário fazer penitência e modificar com piedade a vida de 

pecados. Uma vez que identificara os elementos que poderiam salvar a alma, quais sejam, 

penitência e vida solitária, a Misericórdia abandona o debate e confia o pecador a Deus para 

“que se amercee de ti segundo a sua grande misericórdia”
33

. O Anjo conduz em peregrinação 

a alma para o “boosco nevooso”. Neste lugar, ele faz morada, apartando-se de tudo o que é do 

mundo e dos negócios. Levando uma vida de profunda ascese, penitência, mortificações e 

arrependendo-se de coração. A Misericórdia reencontra o pecador e explica a superioridade da 

vida contemplativa que é a “razom alomeada póla razom divinal, a qual razom levanta a si 

meesma em contemplaçom da sabedoria celistrial, que nom pode seer entendida com o 

coraçom que nom é bem limpo”
34

. Além disso, prepara a alma com condições que deveria 

cumprir para chegar ao “monte da contemplaçom” e que “o desejo de comtemplar o Senhor 

Deos nom seja póla tua deleitaçom, mas que o desejes contemplar simprezmente póla sua 

bondade”
35

. A alma se torna digna de subir ao monte da contemplação e de ver a Deus. Por 

fim, rejubila-se no que vislumbra 

Ca ali reina a caridade perfeita, porque Deus e tôdalas cousas em todos, o 

qual todos veem sem fim, e amam-no. (...) Ali é luz sem desfalecimento, 

prazer sem gimido, desejo sem pena, amor sem trizteza, fartura sem fastio, 

saúde sem vício, vida sem morte, vigor sem fraqueza. Ali todos ham uũ 

prazer e uũa caridade
36

. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destarte, é pertinente ver o caminho de constituição da Misericórdia enquanto 

princípio basilar de uma espiritualidade ascética e contemplativa, mediante uma pedagogia 

espiritual que harmoniza a elevação das obras de caridade e a prioridade da oração mental, e 

que logra pelo amplo uso de alegorias, com a simbiose do Cântico dos Cânticos e do 

humanismo de Petrarca. Além desses fatores, emprega a prática da peregrinatio, que foi bem 

                                                           
32

 Ibidem, pp. 278-279. 
33

 Ibidem, p. 281. 
34

 Ibidem, p. 292. 
35

 Ibidem, p. 295. 
36

 Ibidem, pp. 342-343. 
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usufruída pelos cristãos enquanto prática penitencial, evidenciada até mesmo na etimologia; o 

peregrino é um estrangeiro, sua estrada é a do sacrifício, que reatualiza o Calvário de Cristo. 

O roteiro exposto no Boosco Deleitoso na metáfora da “viagem interior” perfaz as três vias 

místicas da “purgação”, “união” e “contemplação”, cuja finalidade é a “morada celeste” com 

a “contempraçom” da Verdade. 
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MODO DE PRODUÇÃO FEUDAL EM PORTUGAL: 

REVISITANDO UM VELHO PROBLEMA 

Thiago Pereira da Silva Magela 

 

Hoje é recorrente entre os medievalistas europeus um acirrado debate sobre as origens 

estrutura e caracterização do Feudalismo. Em Portugal, o quadro apresenta-se estagnado após 

as contribuições de José Mattoso, salvo raras exceções.
1
 Atualmente o consenso reina no 

medievismo português. Essa apresentação propõe problematizar e matizar o quadro atual da 

historiografia lusa.  

 De forma geral, podemos atribuir quatro vertentes interpretativas de grande relevância 

para compreensão desse período histórico. A primeira é a vertente jurídico-política, vertente 

esta perenemente influenciada pela Escola do direito alemão. Os autores desta linha centram-

se, sobretudo nas relações aristocráticas. O Feudalismo seria para essa vertente, o conjunto 

dos laços feudo-vassálicos e teria sua origem na dissolução do Império Carolíngio.
2
 

 Destacaremos também as contribuições da Escola dos Annales. Esta corrente atribui o 

peso explicativo ao fator político. Embora, separando regime feudal de regime senhorial. O 

que encadeia e direciona a explicação annalista é justamente uma mudança nas relações 

políticas. De um Estado que sofre um acentuado processo de privatização das suas 

prerrogativas públicas.
3
 

Outra perspectiva atual e vigorosa nos últimos anos é a negacionista. Para esta 

vertente, as categorias do presente são incapazes de explicar e/ou apreender o passado. No 

extremo o Feudalismo não teria existido e seria apenas uma construção teórica posterior sem 

qualquer valor analítico. Além disso, este conceito seria um atravanco para os estudos sobre a 

                                                 
1
 AMARAL, Luís Carlos. Half a Century of Rural History of the Middle Ages in Portugal : A possible Overview. 

In: MATTOSO, José (dir.); ROSA, Maria de Lurdes; SOUSA, Bernardo Vasconcelos e; BRANCO, Maria João 

(eds.). The historiographyof medieval Portugal c. 1950-2010. Lisboa: IEM- Instituto de Estudos Medievais, 

2011. p. 303-322. 
2
 A lista é gigantesca como exemplo marcante sugerimos: GANSCHOF, François-Louis. Qu’estce que la 

féodalité?.Paris. Tallandier, 1982; BOUTRUCHE, Robert. Señorío y Feudalismo: Vínculos de dependencia. 

Madrid. Siglo XXI, 1979. 
3
 A escola do Anneles marca um novo fôlego nos estudos sobre o Feudalismo. Destacamos aqui os principais 

trabalhos: BLOCH, Marc. A sociedade Feudal. Lisboa. Edições 70, 2009; DUBY, Georges. La société aux XIe et 

XII siècles dans la region mâconnaise. Paris. A.Colin, 1953; DUBY, Georges. Guerreiros e Camponeses os 

primórdios do crescimento económico europeu séc VII-XII. Lisboa. Editorial Estampa, 1978; POLY, Jean-

Pierre. La Provence et la société féodale 879-1166. Paris. Bordas,1976; BONNASSIE, Pierre. Cataluña mil años 

atrás (siglos X-XI). Barcelona. Ediciones península, 1988; BONNASSIE, Pierre. Del esclavismo al feudalismo 

en Europa Occidental. Barcelona. Editorial Crítica, 1993. 
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Idade Média. O medievalista, para os defensores dessa perspectiva, deve buscar se dissociar 

de suas premissas teóricas, e utilizar as categorias (de explicação) em vigência na própria 

sociedade estudada. 
4
 

 A última vertente que merece  destaque é o marxismo. Como Hobsbawm bem lembra 

“mais uma vez chegou a hora de levar Marx a sério” 
5
. Atualmente os debates no marxismo 

estão centrados entre os defensores do modo de produção tributário (universal)
6
 e o modo de 

produção feudal (específico da Europa).
7
 Em outras palavras, num conceito mais alargado de 

modo de produção e outro mais restrito a Europa Ocidental.  

Em jogo também está à influência de fatores extra-econômicos para a caracterização 

dos modos de produção pré-capitalistas. Se para Chris Wickham, o “feudalismo foi um 

sistema mundial” 
8
, por que considera que a esfera política faria parte da Formação Social 

e/ou da superestrutura e não do modo de produção
9
, já para Perry Anderson não é possível 

desconsiderar a influência do político no modo de produção feudal, pois, assim “o Feudalismo 

seria um Oceano de absolvição no qual quase todas as sociedades podem receber o 

batismo”.
10

 Karl Polanyi também pensava que as esferas econômicas e políticas eram 

                                                 
4
 Essa perspectiva encontra muito respaldo principalmente na historiografia estadunidense, mas também possui 

um forte defensor em terras francesas: GUERREAU, Alain. Feudalismo: Um horizonte teórico. Lisboa. Edições 

70, 1980; GUERREAU, Alain. El futuro de um pasado: la Edad Media en el siglo XXI. Barcelona: Crítica, 2002; 

BROWN, Elizabeth. The tyranny of a construct: Feudalism and Historians of Medieval Europe. In: The America 

Historical Review. Vol.79, 1974; REYNOLDS, Susan. Fiefs and Vassals The medieval Evidence Reinterpreted, 

1994. 
5
 HOBSBAWM, Eric. Como mudar o mundo Marx e o Marxismo. São Paulo. Companhia da Letras, 2011.p.375. 

6
 HALDON, John. The State and the tributary mode of production.London/New York.Verso, 1993; HALDON, 

John. El modo de producción tributario: concepto, alcance y explicación. In: Hispania, LVIII/3.n.200, 1998; 

WICKHAM, Chris . La otra transición: del mundo antiguo al feudalismo. Studia historica. Historia medieval, Nº 

7, 1989; WICKHAM, Chris. Fuerzas productivas y lógica econômica del modo de producción feudal. In: 

Sociedades precapitalistas: Revista de Historia Social. n°2.2012; WICKHAM, Chris. Framing the early Middle 

Ages Europe and Mediterranean 400-800. New York. Oxford University Press,2005. 
7
 BRENNER, Robert. Property and progress: Where Adam Smith went wrong. In: Wickham, Chris. Marxist 

History-writing for the Twenty First Century. Oxford. Oxford University Press, 2007; ASTARITA, Carlos. El 

factor politico em los modos de producción feudal y tributario. Génesis y estructura em perspectiva comparada. 

In: Annales de Historia Antigua, Medieval y Moderna. Vol 35-36, 2003; ASTARITA, Carlos. Del Feudalismo al 

capitalismo. Cambio Social y politico em Castilla y Europa Occidental, 1250-1520.Universidad de 

València/Universidad de Granada,2005;C.E.R.M. Sobre o Feudalismo. Lisboa. Editorial Estampa, 1978; 

ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. São Paulo. Brasiliense, 1987; WOOD, Ellen 

Meiksins. De ciudadanos a señores feudales: Historia social del pensamiento político de la Antiguidad a la 

Edad Media. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidós, 2011. 
8
 WICKHAM, Chris. La singularidad del Este. In: Anales de historia Antigua, medieval y Moderna. Vol 35-36, 

2003. p. 4. 
9
 Ciro Cardoso considera que a utilização do conceito de modo de produção tributário proposto por Amin e 

aperfeiçoado por Wickham na realidade carrega “uma desistorização radical do conceito de modo de 

produção”.CARDOSO, Ciro. As forças produtivas e as transições economicossociais no Egito antigo (do 

Predinástico até o final do II° milênio a.C.).In: BASTOS, Mário; DAFLON, Eduardo; FRIZZO, Fábio; KNUST, 

José; MELO, Gabriel; PACHÁ, Paulo. O Pré-capitalismo em perspectiva: estudos em homenagem ao professor 

Ciro. F.S Cardoso. Rio de Janeiro. Ítaca Edições, 2015. p. 15-20. 
10

 ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo. Editora Brasiliense, 2004.p.402.  
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indissociáveis no pré-capitalismo.
11

 E o próprio Marx já alertava para a importância de outras 

esferas na compreensão dos modos de produção pré-capitalistas.
12

 

Estas quatro vertentes encontram ecos díspares nas explicações sobre o regime feudal 

em Portugal. Sendo assim, não procuraremos aqui realizar um balanço historiográfico, tal 

trabalho será realizado em outra oportunidade. Contudo, buscaremos por meio do diálogo 

entre as quatro vertentes propor em nível ensaístico uma interpretação do processo de 

implementação do modo de produção feudal em Portugal. 

Desde já alerto ao ouvinte que centraremos nossa atenção nos aspectos agrários do 

modo de produção feudal por duas razões: a natureza da documentação de que dispomos, e 

por julgar que as sociedades Pré-Capitalistas tinham sua base econômica lastreadana produção 

agrícola. Como destacam Ludolf Kuchenbuch e Bernard Michael, 

 

O adjetivo „feudal‟ implica assim mesmo que este modo de produção em 

especifico tem que ser interpretado como um entre vários, porém, em nossa 

opinião, como modo de produção dominante entre os que coexistem na 

Europa pré-industrial.
13

 

 

 Durante algum tempo por influência da escola do direito alemão em Portugal se negou 

a vigência do Feudalismo.
14

Entretanto, o quadro se reverteu com os trabalhos de Oliveira 

Marques e José Mattoso. A influência da Escola dos Annales foi em conjunto com o fim da 

ditadura salazarista um novo fôlego para os estudos medievais portugueses.
15

 

 Em geral, os trabalhos dedicados ao estudo do Feudalismo ou do regime senhorial em 

Portugal iniciam-se remontando no máximo ao século XI, e com mais frequência ao século 

XII. Contudo, podemos destacar três fases de expansão e consolidação do Feudalismo em 

terras portuguesas: a primeira vai do século VI ao século VIII
16

; uma segunda fase abarca os 

                                                 
11

 POLANYI, Karl. Aristotle discovers the Economy. In: ARENSBERG, Conrad; PERSON,Harry; POLANYI, 

Karl(edt.). Trade and Market in theEarlyEmpires: Economies in historyandtheory. Illinois.  The Free Press/ The 

Falcon´sWingPress,1957.p. 68. 
12

 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo. Editora Nova Cultural,1996.p.206. 
13

 KUCHENBUCH, Ludolf; MICHAEL, Bernd. Estructura y Dinamica del Modo de Produccion „feudal‟ en 

Europa Pre Industrial. In: KUCHENBUCH, L; MICHAEL, B (eds.), Feudalismus-Materialenzur Théorie und 

Geschichte, VerlagUllstein.Frankfurt/Main-Wien-Berlin, 1977. p. 694-761. Traducción de Víctor Farias Zurita. 
14

 HERCULANO, Alexandre. História de Portugal: Desde o começo da monarchia até o fim do reinado de 

Affonso III. Paris-Lisboa: Livrarias Aillad& Bertrand, 1875; HERCULANO, Alexandre. Opúsculos: 

controvérsias e estudos históricos. Lisboa: Bertrand, 1875-1877 ; BARROS, Henrique de Gama. História da 

Administração Pública em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional de Lisboa, 1885-1922. Vol I-IV. 
15

 COELHO, Maria Helena da Cruz. Balanço sobre a História Rural produzida em Portugal nas últimas décadas. 

História Revista. Goiânia, n. 2, 1, 1997. p. 7-32. 
16

 BERNARDO, João. Poder e Dinheiro Do poder Pessoal ao Estado Impessoal no Regime Senhorial, Séculos 

V-XV. Porto. Edições Afrontamento, 1995. Vol. 1.p.137-150. 
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séculos IX ao XI; e, por último, o período entre os séculos XII e XIII.
17

 

 Em realidade para melhor compreendermos esse processo de evolução das relações 

feudais devemos admitir que a história do reino de Portugal se vincula intrinsecamente com a 

história dos reinos de Castela e Leão.  

Dito isso, devemos lembrar que o século IX marca o surgimento do condado 

Portucalense. Após a „tomada‟ do Porto (868) por Vimara Peres, enviado por Afonso III das 

Astúrias (866-910), este assume o título de Conde portucalense. A escolha por iniciar nossa 

explicação através deste marco cronológico (século IX) se justifica, pois, essa data marca o 

iniciar de uma circunscrição territorial que futuramente chamar-se-á Portugal.  

 Sendo assim, estamos de acordo, e observamos semelhanças com a cronologia adotada 

por Carlos Astarita
18

 de uma primeira transição para o Feudalismo por volta do século IX. 

Desde o último quarto do século VIII percebe-se um movimento de expansão do Reino de 

Oviedo contra os territórios muçulmanos. Movimento de expansão esse que por volta da 

metade do século IX se choca também com comunidades camponesas estabelecidas entre os 

rios Minho e Douro.
19

 Hoje é consenso na historiografia portuguesa que essas comunidades 

camponesas subsistiram nessa região
20

, e não estavam submetidas a relações de exploração, 

seja por parte do poder régio ou senhorial.
21

 

Portanto, o processo de inserção desses camponeses estabelecidos na região norte do 

Portugal em relações de dependência pessoal não foi isento de conflitos e resistências de 

vários tipos por essas comunidades campesinas.
22

As estratégias dos senhores foram múltiplas, 

desde uso da força/violência até relações de pró-filiação. Estratégias similares às analisadas 

                                                                                                                                                         
LIVERMORE, H.V. Reis Suevos e a Igreja de São Martinho na Formação de Portugal. In: NVMMVS. Vol 

XXI/XXV. Porto, 1998-2002.p.157-172. 

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Notas sobre a Alta Idade Média no Noroeste de Portugal. In: Revista da 

Faculdade de Letras: História. Porto. I série, vol. 3, 1972.p. 113-136 

SILVA, Leila Rodrigues da. A Escassa Produção Acerca da Trajetória dos Suevos: Estímulo A Um Balanço 

Historiográfico. Redes, Rio de Janeiro, v. 2, p. 44-54, 1997. 
17

 Não estamos dizendo que o Feudalismo acaba no século XIII, mas apenas destacando suas fases de expansão e 

consolidação. 
18

 ASTARITA, Carlos. La primera de las mutaciones feudales. In: Annales de Historia Antigua, Medieval y 

Moderna. Vol 33, 2000. 
19

 MATTOSO, José. Ricos-Homens, Infanções e cavaleiros. Lisboa. Guimarães Editores, 1998.p.16. 
20

 Posição contrária tinha Sánchez-Albornozque defendia que essa região próxima ao Douro teria ficado deserta.  

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio. Despoblación y Repoblacióndel Valle Del Douro. Buenos Aires.UBA,1966. 
21

 FONTES, Luís. O Norte de Portugal entre os séculos VIII e X: balanços e perspectivas de investigação. In: 

Actas do Simpósio Internacional “Visigodos y omeyas VI. Asturias entre visigodos y mozárabes”. Madrid.CSIC, 

2010. p.1-2. 
22

 DAVIES. Wendy. Judges and judging: truth and justice in northern Iberia on the eve of the Millennium. In: 

Journal of Medieval History.36,2010.p.193-203. 
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por Reyna Pastor no caso castelhano-leonês.
23

 

 Ora, quando digo que essas comunidades camponesas tinham certa autonomia frente 

aos poderes senhoriais em expansão, deve-se entender que essa autonomia não se dava por 

uma fragilidade dos senhores, como entendem Carlos Astarita e Chris Wickham, mas em 

primeiro lugar por relações de força estabelecidas entre os grupos sociais. Tensões  sociais 

estas que foram travadas e potencializadas pelas condições conjunturais (guerra entres os 

reinos cristãos e Al-Andalus) que vivenciou aquela região. Conjuntura essa que limitou e 

possibilitou as relações entre esses grupos. Ao que tudo indica as comunidades camponesas 

que subsistiram à supressão do Estado visigodo e aos ataques árabes encontravam-se 

afastadas das principais vias de comunicação e dispersas pelo território portucalense. 

 De qualquer maneira, essas comunidades não gozavam de um igualitarismo completo. 

Estas estavam repletasde fraturas internas e níveis de riquezas díspares que no curso desse 

processo contribuíram para desestruturá-las. Entretanto, esses níveis de riqueza diferenciados 

não eram empecilho para que essas comunidades tivessem algum nível de organização interna 

para deliberar sobre as terras cultivadas, uso das terras comuns e outras questões cotidianas. 

 Um ponto importante que devemos lembrar é que o condado Portucalense não estava 

alheio ao duplo processo que o restante da Europa vivenciava.
24

 Por um lado, a liberação da 

mão de obra escrava em condição de servuscasatus e, por outro, a degradação das liberdades 

camponesas no qual o repovoamento tem um papel importante. Portanto, os camponeses 

portugueses passaram a ser submetidos a diversas formas de dependência, sendo a mais 

emblemática a servidão. Entretanto, também é verdade que a mão de obra escrava ainda era 

utilizada. Principalmente a mulçumana com os chamados „mouros cativos‟.
25

Contudo, esse 

número de escravos muçulmanos foi tendencialmente diminuindo principalmente após a 

conquista do Algarve (1249-1250).
26

Portanto, parece-nos claro que a reprodução da classe 

dominante não se dava por essa via, mas esses escravos eram usados de forma complementar. 

 Lentamente na região do Entre-Douro-e-Minho, região essa caracterizada justamente 

pela dispersão das comunidades de aldeia, foram se disseminando os laços de dependência 

dos camponeses com a nobreza condal. Deste modo o processo de “repovoamento” é central 

no enquadramento dos camponeses e deve ser entendido sub duplo caráter. Por um lado, como 

                                                 
23

 PASTOR, Reyna. Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y consolidación de la 

formación feudal Castilla y León, siglos X-XIII. Madrid. SigloXXI,1993.p.56-73. 
24

 RÖSENER, Werner. Los campesinos en ela historia europea. Barcelona. Crítica, 1993.p.54. 
25

 SOYER, François.MuslinslavesandFreedmen in medieval Portugal.In: Al-Qantara. XXVIII 2, 2007.p.490-

495. 
26

 SOYER, François. El comercio de los esclavos musulmanes en el Portugal medieval: rutas y papel econômico. 

In: Espacio, Tempo y Forma. UNED. III n°23, 2010. p.275. 
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um projeto político-militar, caracterizado por avanços militares para o sul da península - das 

quais se destacam as tomadas de Lamego (1055), Viseu (1055) e Coimbra (1064)- que 

possibilitaram o alargamento da fronteira, e como consequência possibilitaram maior 

estabilidade na linha do Douro.
27

 Lembrando que a Linha do Douro havia se estabelecido no 

final do século IX e inícios do X nos reinados de Ordoño I(850-866) e Afonso III de Leão 

(866-910). 

 E por outro lado, esse processo de Reconquista/Repovoamento deve ser entendido 

como um empreendimento econômico-social, pois, também era um processo acentuado de 

captação de rendas para a nobreza condal. Ou seja, temos que alargar a nossa compreensão do 

repovoamento, afinal ele é um processo também, e não só, de enquadramento do campesinato 

para extração de rendas e repartição dos “lucros” para a aristocracia laica e senhorial.
28

 

 O século X parece, então, indicar a consolidação do avanço senhorial sobre o 

campesinato. As referências aos „casais‟ -como unidades de exploração- multiplicam-se na 

documentação, do Entre Douro e Lima. Os primeiros registros sobre os “casais” nos 

documentos são encontrados com segurança antes do século X, já no tempo de Afonso III das 

Astúrias.
29

 Somando-se a consolidação do casal como unidade produtiva, a nobreza condal 

passou a adotar um sistema linhagístico em detrimento do antigo modelo cognático. Buscando 

assim a concentração dos patrimônios recém adquiridos numa época de expansão 

demográfica. O que para Mattoso representou um problema no caso de acidentes biológicos.
30

 

Seja como for, somando-se a esse enquadramento do campesinato também é 

perceptível à multiplicação de uma rede fortificações nessa região. Rede essa que desde o 

século IX surge com objetivos de defesa militar, mas também com finalidades administrativas 

e fiscais.
31

 Estas fortificações dependiam inclusive de prestações de serviços camponeses 

como os reparos nos castelos, construção de portas, aberturas de fossos e outros serviços.
32

 

 De qualquer maneira, os condes de Portucale parecem ter perdido pouco a pouco sua 

autoridade no decorrer do século X. Os fatores externos, como os ataques normandos na costa 

marítima, e os mulçumanos ao sul parecem ter contribuído para essa instabilidade condal. É 

                                                 
27

 LADERO QUESADA, Miguel Ángel. La formación medieval de España. Madrid. Alianza Editorial. 

2004.p.469. 
28

 ÁLVAREZ BORGE, Ignacio. La plena Edad Media. Madrid. Editorial Sintesis, 2010.p.11. 
29

 MARQUES, André Evangelista. O casal uma unidade de organização social do espaço no Entre-Douro-e-Lima 

(906-1200). In: Revista Medievalista. n°4,2008.p.4. 
30

 MATTOSO, José. Op. cit, 1998. p.30. 
31

 SANTOS, Joaquim Manuel Rodrigues. Fortificaciones medievales en el espacio portugués: propuesta de una 

síntesis global para su evolución.In: De arte,11,2012.p.58. 
32

 GONÇALVES, Iria. Por terras de Entre-Douro-e-Minho com as Inquirições de AfonsoIII. Porto. CITCEM, 
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bem verdade que os condes tentando amenizar o perigo muçulmano para o condado, 

acabavam ajudando os muçulmanos através de alianças temporárias. Entretanto, quando 

trocavam de lado eram atacados pelos mesmos muçulmanos, como o fez Al Mansur algumas 

vezes, tomando Coimbra, Motemor-o-Novo e o castelo de Pena de Aguiar. Assim, os senhores 

(vassalos e infanções) ligados ao próprio conde e aos magnates de Leão e Castela parecem 

aproveitar-se dessa instabilidade política do poder condal. 

 Por isso, os direitos públicos que antes esses senhores aplicavam como delegados do 

conde/rei passaram pouco a pouco para seus patrimônios pessoais. Somando-se a esse 

processo, os vínculos de solidariedades da nobreza também começaram a se expandir. A 

documentação assinala com alguma a frequência de termos como fidelis, infancion, vassalo, 

miles, sateles, sociusao redor do século X
33

 . Esses termos, em geral, correspondiam aos 

vínculos criados entre os aristocratas castelhanos e portucalenses.    

Ora, esses vínculos aristocráticos estavam intrinsecamente conjugados com as 

concessões de terras e/ou de direitos públicos. E também algumas vezes simplesmente por um 

vassalo residir na casa de seu senhor superior. Cabe então dizer que diferente das posições 

atribuídas por uma vertente jurídico-política, as relações da aristocracia portuguesa parecem 

um pouco mais dinâmicas. No caso português não sendo necessariamente senhor e vassalo 

unidos/ligados por um contrato feudo-vassálico rígido. Por outro lado, isso não quer dizer que 

essas relações sejam inexistentes como pretendem alguns autores. 

 Diferentemente do que ocorreu no caso francês, em Portugal, a tese de uma „revolução 

feudal‟ parece-nos não encontrar respaldo em Portugal, embora, ocorra seguramente a 

patrimonialização das prerrogativas públicas.    

De fato, os senhores da região do Entre-Douro-e-Minho quando avançam por volta do 

século XI já estão em posse de prerrogativas „públicas‟. De forma sincrônica o número de 

casais se expande em conjunto com o aumento demográfico. Ou seja, o avanço feudal 

coincide com o aumento populacional
34

. O que nos leva a questionar, se de fato ocorre um 

aumento demográfico tão alargado como pretendem alguns historiadores. Será que esse 

“aumento” populacional é fruto do surgimento dessas unidades produtivas na documentação 

após a entrada em relações de dominação pessoal? Tendo em vista que se estima a população 

através do número de “fogos” e esses só aparecem nos documentos após enquadramento pela 

nobreza parece legítimo questionar.  

                                                 
33

 MATTOSO, José. Op. cit, 1998.p.40. 
34

 MARQUES, André Evangelista. Op. cit, 2008. p.4. 
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De qualquer maneira, no quadro atual dos estudos medievais ainda é inseguro arriscar 

uma resposta, entretanto, acreditamos que devemos matizar um pouco esse “boom” 

demográfico, embora, seja nítido que tenha ocorrido um aumento da população. Mas isso não 

significa que os documentos posteriores ao enquadramento dos camponeses não tenham 

contribuído para visão desequilibrada da demografia, o que ainda fica por se verificar.    

 Além disso, em meio a esse processo de feudalização, o poder real/ condal não deixa 

de existir, mas continua coexistindo com os poderes senhoriais. Nas palavras de Mattoso, 

 

No fim do século XI, já existiam no território de Entre Douro e Minho 

senhores cuja superioridade social não supõe necessariamente o exercício de 

uma autoridade delegada pelo rei, mas que exercem poderes pessoais 

transmissíveis aos descendentes.
35

 

 

 Esse processo de expansão do Feudalismo no norte da Península Ibérica, e em 

especial, em Portugal, acontece em conjunto com um aumento e desenvolvimento econômico-

social. Desenvolvimento que auxiliou e contribuiu decisivamente para o avanço cristão para o 

sul da Península Ibérica. Ao mesmo tempo a parte muçulmana da Península vivia uma crise 

profunda. Segundo Valdeón Baruque, 

 

Al-Andalus, entrou nas primeiras décadas do décimo primeiro século numa 

crise profunda, que desembocou, no ano de 1031, no desaparecimento do 

Califado de Córdoba. O território de Al-Andalus se fragmentou [...] 

Paralelamente o mundo cristão [...] iniciava uma fase de expansão.
36

 

 

A virada para o século XII marca um consenso na historiografia portuguesa. 

Dificilmente nega-se que as relações feudais já estariam estabelecidas no norte português e 

expandindo para o sul (em direção a Lisboa).
37

 Inclusive Robert Durant alerta que no processo 

de expansão para o sul- justamente no século XII- as comunidades camponesas tiveram maior 

capacidade de resistir às pressões senhoriais, destacando que o rei (o seu papel na direção do 

povoamento teria contribuído) tem um papel importante de mediador dos conflitos entre as 

                                                 
35

 MATTOSO, José. Op.cit, 1997.p.148. 
36

 VALDEÓN BARUQUE, Júlio. La España Medieval. Madrid. Actas, 2003. p. 35. 
37

 MATTOSO, José. História de Portugal. Lisboa. Editorial Estampa 1997. p.148. 

MARQUES, A.H. de Oliveira. Historia de Portugal Das origens ás Revoluções liberais. Lisboa. Palas Editores, 

1977. p. 75. 

FREITAS, Judite. O Estado em Portugal. Lisboa,Aletheia editores, 2012. p.64. 
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ordens militares, senhores e essas comunidades.
38

 

Embora Durand destaque esse papel do rei na manutenção da liberdade dessas 

comunidades. Acreditamos que se por um lado, pode parecer uma vitória dessas comunidades, 

pode por outro prisma ter significado uma vitória do monarca sobre os outros senhores na 

disputa por excedentes.
39

É bem verdade que algumas dessas comunidades tornaram-se o que 

se convencionou chamar posteriormente concelhos, mas mesmo nesse molde acabavam 

tornando-se senhorios coletivos, e por consequência disto submetendo os seus arrabaldes. Em 

outras palavras, reproduziam a relação de dependência em outros níveis.
40

 Assim, esses 

concelhos longe de existirem alheios ao modo de produção feudal, reproduziam-se em sua 

lógica.  

No cerne dessa cronologia adotada maciçamente pela historiografia lusa está 

justamente à separação entre regime feudal (mais tardio) e o regime senhorial, e é claro o 

próprio „nascimento‟ de Portugal como reino. Como se sabe, o tema do nascimento, 

identidade e consolidação já foi longamente debatido pela historiografia lusa, e não nos 

ocuparemos aqui. Cabe enfatizar a arbitrariedade da cronologia. Em certa medida, convém 

lembrar ao leitor que tentamos demonstrar que o processo antecede o século XII (cronologia 

que se insere na proposta de Dominique Barthélemy
41

 e Florian Mazel
42

)  e se consolida, pelo 

menos, na região de Entre-Douro-e-Minho. Lembrando que a tomada de Lisboa em 1147 

deixa a “fronteira” entre Portugal e o mundo muçulmano na linha do Tejo
43

. Assim, 

estabilizando a linha do Mondego para os avanços feudais.  

 Para concluir,revisitar a problemática do desenvolvimento e consolidação do modo de 

produção feudal pode nos ajudar a compreender a dinâmica que se instala em Portugal em 

finais da Idade Média referente à estruturação do Estado Feudal. Porém, também nos 

possibilita rever a posição de Portugal no „mundo feudal‟ de seu tempo. 

Como se sabe o reino de Portugal é geralmente visto como periferia do Ocidente 

Medieval. Entretanto, se admitirmos que  Mediterrâneo ainda era, segundo as crônicas e os 

mapas medievais, o espaço que interconectava o „mundo‟ conhecido, repensar a dinâmica 

                                                 
38
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 DURAND, Robert. Op.cit.1982.p.281. 
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 BARTHÉLEMY, Dominique. El año mil y la paz de dios: La Iglesia y la sociedad feudal.Granada/Valencia. 
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deste modo de produção possibilita-nos(re)avaliar os diferentes meios de inserção neste 

sistema-mundo que era o continente Euro-Afro-Ásiatico.
44

E assim, criticar de forma 

consistente o nacionalismo e o eurocentrismo embutido nas visões historiográficas clássicas. 

 

                                                 
44

 ABU-LUGHOD, Janet L. Before European Hegemony: The World System A.D 1250-1350. Nova 

Iorque/Oxford, Oxford UniversityPress, 1989. 
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O PRIMEIRO CICLO HAGIOGRÁFICO OCIDENTAL: IMAGENS E 

MILAGRES NA IGREJA DE SÃO MARTINHO DE TOURS DO 

SÉCULO V  

Tomás de Almeida Pessoa
1
 

 

O CULTO DE SÃO MARTINHO EM TOURS NOS SÉCULOS V E VI 

São Martinho foi um monge e bispo de Tours do século IV d.C. Ele nasceu em uma 

família pagã na Sabaria, região da Panônia (atual Hungria), em c. 316 d.C e serviu por um 

período o exército romano assim como seu pai. Durante seu período como soldado, ocorreu o 

famoso episódio em que Martinho dividiu sua capa (chlamys) com um mendigo nu na cidade 

de Amiens. Devido à sua ação generosa ele presenciou Cristo em um sonho e, após este 

fato,foi batizado em c.335d.C. Após sua saída do exército em c. 356 d.C, Martinho se dirigiu 

a Poitiers e foi ordenado exorcista pelo bispo da cidade, Hilário (c.310-c.367). Eventualmente 

ele foi eleito bispo da cidade de Toursapós a morte de Lidório em 371 d.C.
2
 

 Durante o período do seu episcopado ele conheceu Sulpício Severo (c.360- c.407). 

Esse era proveniente da aristocracia galo-romana da região da Aquitânia e tornou-se discípulo 

e admirador de Martinho. Provavelmente ainda durante a vida do bispo de Tours, ele escreveu 

uma Vida a seu respeito, texto do qual a maioriadas informações sobre Martinho são 

provenientes. Por meio deste escrito podemos observar que uma das principais preocupações 

é demonstrar como Martinho não havia mudado em toda sua vida, assim defendendo-o de 

uma série de críticas. Ele continuaria virtuoso como um monge, apesar de ser também um 

bispo.
3
            

 Após a morte de Martinho em 11 de novembro de 397, ele foi enterrado em uma 

tumba modesta fora da muralha de Tours e seu sucessor, Brício, somente após uma série de 

dificuldades, mandou construir uma pequena igreja sobre sua tumba em c.435. Dessa maneira, 

ele estabeleceu uma relação entre o culto martiniano e o episcopado, porém o pleno 

                                                           
1
 Mestrando em História na Universidade Federal Fluminense. Integra o Scriptorium: Laboratório de Estudos 

Medievais e Ibéricos (UFF) 
2
 SEVERO, Sulpício.Vida de São Martinho II, III, V, IX apud ANTUNES, A. A Vida de São Martinho. Estudo 

introdutório, Tradução e Comentário. Dissertação de Mestrado em Estudos Clássicos, Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, 2014, p.29-36. 
3
 Para mais informações sobre Sulpício Severo e a Vida de São Martinho ver: FONTAINE, Jacques. Vie de Saint 

Martin. Paris, Editions du Cerf, 1967; CODONER, Carmen. Sulpício Severo: Obras completas. Estudo 

preliminar, tradução e notas de Carmen Codoñer. Madrid, Tecnos, 1987; RUGGIERO, Fabio. Vita di Martino. 

Introduzione, testo, traduzione e commento. Bologne, Edizioni Dehoniane, 2003. 
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desenvolvimento do culto de São Martinho em Tours se dará somente com a ascensão ao 

episcopado do bispo Perpétuo em 458/459.      

 Primeiramente, Perpétuo descobriu que o poeta da Gália Paulino de Perigueux acabara 

de versificar a Vidade Martinho escrita por Sulpício Severo.
4
 Consequentemente, ele enviou a 

este poeta os Diálogos, outra obra de Sulpício em que Martinho é destacado, e também os 

relatos de uma série de milagres mais recentes que haviam ocorrido na sua tumba. O bispo 

pediu para que o poeta fizesse a versificação também desses dois textos e o resultado do 

trabalho de Paulino foi a composição em seis livros de uma nova Vida de São Martinho. 

  O último dos seis livros era dedicado aos milagres recentes do santo. Podemos 

destacar dentre esses milagres:a ajuda de Martinho na vitória do general romano Aécio na 

batalha contra os visigodos em 459, devido às preces feitas por Perpétuo e outros habitantes 

de Tourse omilagre relativo à punição com a cegueira de um huno que havia roubado uma 

coroa de flores da tumba de São Martinho. Além desses, é também importante destacar o 

milagre do óleo em que o próprio bispo Perpétuo aparece como beneficiário. O epíscopo 

coloca um pouco da poeira que havia na tumba de São Martinho dentro de um vaso com óleo 

e o líquido se expande e transborda, não manchando a roupa de Perpétuo, mas deixando-a 

comum maior brilho.
5
           

A segunda ação do bispo Perpétuo e a mais importante no contexto desta comunicação 

foi a destruição da pequena igreja construída por Brício e a edificação da Igreja de São 

Martinho. Construída sobre a tumba de Martinho fora das muralhas a 150 passos das 

muralhas, a Igreja tornou-se, ao longo do século V, o novo centro da cidade de Tours.

 Provavelmente o que se constituiu como a tradição local da construção da Igreja de 

São Martinho na data de 4 de julho, nos é informado por um dos sucessores de Perpétuo como 

bispo: Gregório de Tours. Segundo ele, no dia 1 de julho, Perpétuo pretendia dedicar a nova 

igreja, porém ninguém foi capaz de mover o sarcófago dentro do qual estava o corpo de São 

Martinho. Somente no dia 04 de julho, data do que viria a se configurar como uma das festas 

de São Martinho, a transferênciafoi possível, graças à ajuda de um misterioso e velho abade 

que Gregório posteriormente julgou ser um anjo.
6
      

 A iniciativa de Perpétuo era assim apresentada como tendo sido aprovada pelo próprio 

                                                           
4
 VAN DAM, Raymond. Saints and Their Miracles in Late Antique Gaul. Princeton, Princeton Univ. Press, 

1993, p.19. 
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Saint Martin.Panckoucke, 1849. Disponível em: http://remacle.org/bloodwolf/eglise/paulin/table.htm. Acessado 
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santo e por Deus, a intervenção sobrenatural servindo como confirmação das ações do bispo. 

São Martinho mostrava que estava com ele, o que permitia a Perpétuo agir em nome 

domesmo e reforçar sua própria autoridade por intermédio da virtus do santo.
7
Ao mesmo 

tempo, a celebração da festa em 4 de julho estaria relacionada não só à ordenação episcopal 

de Martinho, porém também à translação do seu corpo e à dedicação da nova igreja. Com o 

tempo, estes três elementos estariam intrinsecamente conectados na tradição assim como a 

relação de Perpétuo, sua Igreja e o culto de São Martinho. 

 

O PERCURSO MARTINIANO 

Neste momento nos concentramos no percurso dos fiéis dentro da Igreja de São 

Martinho. Podemos fazer isso, primeiramente, a partir de uma descrição sobre ela:  

(A Igreja na época de Perpétuo) tem cento e sessenta pés de comprimento (c. 

53m) e sessenta de largura (c. 20m). Ela possui em altura, até a abóboda, 

quarenta e cinco pés (c.15m). Ela possui trinta e duas janelas, no coro 

(capsum) e vinte na nave (altarium) que é ornada de quarenta e uma colunas. 

Em todo o edifício, existem cinquenta e duas janelas, cento e vinte colunas, 

oito portas: três no altar e cinco na nave.
8
 

Podemos observar, portanto, um maior número de janelas e colunas no chamado coro, 

ou seja, no local onde estava a tumba de São Martinho, do que na nave. Isso significa que o 

primeiro local seria mais alongado, principalmente pelo fato de que era destinado a acolher de 

diversas maneiras os fiéis que esperavam entrar em contato com a tumba. Muitos queriam 

tocá-la ou mesmo dormiam naquele local uma ou mais noites.    

 Em primeiro lugar, podemos destacar que o grande número de janelas (ou velas de 

noite) e seu consequente reflexo nas colunas de mármore, principalmente no local da tumba, 

faziam com que a luz se destacasse dentro da igreja. Isto é importante porque desde muito 

cedo na tradição cristã o divino foi associado à luminosidade. Já no Evangelho de João, 

datado entre o final do primeiro e o início do segundo séculos d.C, podemos observar isso: 

“Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará 

                                                           
7
 FREITAS, Edmar Checon de. Realeza e Santidade na Gália Merovíngia: o caso dos Decem Libri Historiarum 

de Gregório de Tours (538-594), Tese (Doutorado) Niterói, UFF, 2004, p.103. 
8
 Tradução nossa da versão francesa presente em: PIETRI, Luce.  La ville de Tours du IVe au VIe siècle. 

Naissance d'une cité chrétienne. Rome, École Française de Rome, 1983, p.381-7. No contexto da Gália do século 

V essa é uma das maiores igrejas da qual possuímos informações. Ela é maior, por exemplo, que a Catedral de 

Clermont (uma das mais importantes do Sul da Gália) que possuía 43,50 m de, 17,40 de largura e 14,50 m de 

altura com 42 janelas, 70 colunas e 8 portas. 
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em trevas, mas terá a luz da vida.” 
9
 Na primeira carta de João, datada do segundo século d.C, 

o mesmo é mais uma vez salientado: “Esta é a mensagem que dele ouvimos e proclamamos a 

vocês: Deus é luz; nele não há treva alguma”.
10

 No século IV, Sulpício Severo relata um 

episódio que se assemelha à concepção mencionada acima, porém exalta especificamente a 

relação de Martinho com a luz. Segundo ele, por exemplo, um globo de fogo certa vez 

aparecera acima da cabeça de Martinho durante uma missa por ele celebrada.
11

  

 Seguindo esta tradição, luz e santidade aparecem também frequentemente associadas 

na obra de Gregório de Tours, especialmente no caso de São Martinho. A luz que Gregório 

associava a São Martinho relacionava-se à sua visão acerca da história da Gália: o santo de 

Tours era por ele considerado o marco da cristianização de sua terra, ponto de partida da 

história da Gália cristã. Dessa maneira, o bispo de Tours do século VI referia-se a Martinho 

como “Nossa Luz” (Lumen Noster).
12

A luz que brilhara durante a vida do santo deveria 

continuar a fazê-lo após sua morte. Isso ocorreria principalmente no local onde ele 

efetivamente estava, a Igreja de São Martinho. A luz resplandecente e a presença de Martinho 

seriam diretamente associadas.        

 Em segundo lugar podemos analisar a experiência dos fiéis dentro da igreja por meio 

da associação entre imagens e os versos compostos por diversos poetas da época a pedido de 

Perpétuo (como Paulino de Perigueux e Sidônio Apolinário) e gravados nas paredes da igreja. 

Possuímos informações sobre os versos devido ao fato de estarem registrados nos chamados 

Martinellus, uma série de manuscritos franco-alemães dos quais os mais antigos são datados 

do século IX.
13

As referências espaciais das próprias inscrições e o achado arqueológico de 

parte de uma delas datado da Igreja de Perpétuo, fazem com que seja provável que fossem 

aquelas do século V.
14

         

 Com relação aos mosaicos da Igreja,
15

 existem dificuldades de possuirmos um maior 

                                                           
9
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 SEVERO, Sulpício.Diálogos II 2, 1-2 apud CODOÑER, 1987, p. 224. 
12

 FREITAS, 2004, p.86. 
13
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15
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pour la basilique de Perpet. In: GALINIÉ, H. (Dir.) Tours Antique et Medieval: lieux de vie, temps de la ville. 
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conhecimento sobre eles devido a todos os danos provocados à Igreja de São Martinho ao 

longo dos anos (normandos (séc. IX-X), Guerras de Religião (séc. XVII); Revolução Francesa 

(séc. XVIII)). Entretanto, as imagens dos milagres da Igreja de São Martinho do século V 

constituíram o primeiro ciclo hagiográfico ocidental do qual se possui referências nas fontes 

atuais e, consequentemente, estabeleceram uma tradição iconográfica martiniana 

influenciando representações posteriores. Sendo assim, é possível, por intermédio de outras 

imagens específicas de São Martinho, nos aproximar de alguns dos mosaicos do século V.

 Possuindo estas considerações em mente e utilizando as considerações de historiadores 

que tentaram fazer o mesmo, podemos tentar reconstruir o percurso dos fiéis dentro desta 

Igreja.
16

 As quatro primeiras inscrições (três em uma torre próxima a entrada e aquela que 

representava a viúva em cima da porta de entrada a oeste) preparavam o crente para o início 

da visita: elas indicam que ele deveria se voltar para os céus e considerar a alma do santo no 

Paraíso; elas exortam-no a eliminar do coração todas as preocupações mundanas para somente 

conservar a fé e, por fim, exaltam a caridade ao destacar o episódio bíblico do Tostão da 

Viúva em que uma viúva pobre doa o pouco que tem, provavelmente também com uma 

representação imagética sobre ele.
17

        

 Uma possibilidade para conseguirmos aproximar-nos destes mosaicos parece ser a 

Igreja de São Apolinário Novo em Ravena. Ela foi construída no século VI pelo rei ostrogodo 

Teodorico e, após a conquista bizantina da Península Itálica na década de 550, foi dedicada a 

São Martinho, o que aumenta a probabilidade de seus mosaicos terem sido influenciados por 

aqueles da Igreja de Perpétuo. O episódio do Tostão da Viúva, por exemplo, pode ser visto na 

Igreja de São Apolinário Novo. Este é um episódio muito raramente representado nas imagens 

desta época (o único sobrevivente é o presente no mosaico de São Apolinário Novo) e, 

portanto, pode ter sido de alguma maneira uma influência dos mosaicos da Igreja de São 

Martinho sobre a nova decoração da Igreja de São Apolinário Novo.
18

   

 As próximas duas inscrições na Igreja evidenciam os milagres. A primeira 

provavelmente na direção Rio Loire, exalta o milagre de salvação de Pedro do afogamento
19

 

enquanto a segunda evoca a imagem do Cenáculo no Monte Sião onde o Espírito Santo 

                                                           
16

 PIETRI, 1983, p. 798-822, VAN DAM, 1993, p. 308-317 e, em menor grau, WOOD, Ian. Topographies of 

Holy Power in sixth century Gaul. In: JONG; M.; THEUWSM F.; THIJN, C (Eds.) Topographies of Power in 

the Early Middle Ages. Leiden, Brill, 2001, p. 138. 
17

 EVANGELHO DE MARCOS 12:41- 44; EVANGELHO DE LUCAS 21:1-4. 
18

 SAUVEL, Tony. Les Miracles de Saint-Martin. Recherches sur les peintures murales de Tours au Ve et au VIe 

siècle. In: BulletinMonumental, tome 114, n°3, 1956, p. 157. 
19
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desceu, no dia de Pentecostes, sobre os apóstolos.
20

 Como no outro episódio bíblico acima 

citado também é provável que existissem representações imagéticas próximas às duas 

inscrições, apesar de não podermos neste caso fazer muitas suposições. Logo em seguida os 

fiéis se deparam com a inscrição de Paulino de Perigueux. Essa salienta exatamente o fato de 

que Martinho, apóstolo da Gália como é referido na Vida de Sulpício Severo, presentifica nos 

dias atuais os milagres experiências no passado. Consequentemente uma imagem de um 

milagre proveniente da Vida de São Martinho provavelmente está próxima a esta 

inscrição.Com relação a essa, a Igreja de São Apolinário Novo mais uma vez pode ser citada. 

A procissão de mártires ainda presente atualmente nos mosaicos deste edifício parece ter sido 

uma substituição feita no século VI ligada ao novo santo protetor da igreja, São Martinho.
21

 

Esta é a representação mais antiga de Martinho sobrevivente e, considerando todo o contexto 

acima citado, é possível que tenha sido influenciada pelos mosaicos da Igreja de São Martinho 

em Tours. De fato, como podemos observar, Martinho recebe destaque tanto por sua posição 

como primeiro quanto por sua vestimenta diferenciada.      

 Além disso, considerando a fama já na época medieval do episódio citado 

anteriormente relativo à capa sendo repartida com um mendigo, é possível que esse fosse 

representado nos mosaicos. A representação mais antiga que sobreviveu até os dias atuais é 

proveniente do Sacramentário de Fulda do século X. O que pode ser destacado nesta 

representação e imagens mais antigas como aquela presente em uma Vida de São Martinho do 

século XI, é que a partilha da capa está sempre associada à visão de Cristo que Martinho teve 

após este ato de caridade e que Martinho estava a pé. Sendo assim, é possível que assim 

também fosse de maneira semelhante nos mosaicos da Igreja de Perpétuo. Somente com o 

passar do tempo o episódio da capa começou a ser representado sozinho e São Martinho 

aparece cada vez mais em cima de um cavalo, talvez associado à sua assimilação a um 

cavalheiro no final da Idade Média.       

 Voltando ao percurso, podemos afirmar que após essas inscrições os crentes se 

aproximam do coro observando o arco que se posiciona acima dele. Nele está a inscrição e 

uma imagem relacionada à Escada para o Paraíso, vista pelo patriarca Jacó em seu sonho no 

livro da Gênesis.
22

 Esta indica que aquele lugar é a porta do Céu e também mais uma vez 

relembra uma passagem dos escritos de Sulpício Severo em que o funeral de Martinho deveria 
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21

 DELIYANNIS, Deborah Mauskoft. Ravenna, Saint-Martin and the Battle of Vouillé.In: MATHISEN, Ralph; 
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ser considerado na realidade um triunfo.
23

 Na cultura clássica romana os arcos serviam como 

maneira de ressaltar o triunfo militar após as grandes batalhas. Ele é apropriado no contexto 

do cristianismo para exaltar a glória da ascensão pelos méritos do santo ao Paraíso.

 Finalmente, os fiéis chegam ao clímax de todo o itinerário percorrido dentro da Igreja, 

a tumba de São Martinho. A inscrição presente em um dos lados da tumba ressalta o fato de 

que apesar da alma de Martinho estar no céu com Deus, ao mesmo tempo ele está totalmente 

presente dentro da Igreja e, com isso, demonstra a importância do corpo do santo e de sua 

materialidade. A partir dele é possível o acesso à energia miraculosa divina que transborda do 

corpo santo eé transmitida para tudo com o que ele entra em contato. A virtus que emana da 

tumba representa, aos olhos dos que ali estão, a continuidade da ação miraculosa que o santo 

realizou quando vivo. No outro lado da tumba mais uma vez são exaltados os méritos de 

Martinho e sua condição de apóstolo capaz de limpar dos pecados as pessoas que nele 

acreditam com o coração puro. Ambas relembram as inscrições e representações imagéticas 

anteriormente vistas.          

 Por fim, a inscrição de Sidônio Apolinário aparece para coroar todo o trajeto na abside 

da basílica, próxima à tumba. Além de possuirmos sua referência nos manuscritos também a 

encontramos em uma das cartas do próprio aristocrata senatorial. Por sua importância, 

citaremos aqui uma parte da mesma: 

A glória imensa do personagem e a pequeneza do lugar não cessavam de 

cobrir de vergonha os habitantes; o bispo Perpétuo[...] fez com que a capela 

fosse destruída, elevando em seu lugar um vasto edifício. Pelo favor do santo 

patrono, o templo cresceu em espaço e o fundador em mérito. Esse templo 

disputava com aquele de Salomão, que era a sétima maravilha do mundo [...] 

E até o momento que Cristo venha ressuscitar a todos, que o templo de 

Perpétuo dure perpetuamente.
24

 

Como se pode observar a inscrição serve como maneira de glorificar os atos de Perpétuo 

e a igreja construída por ele de maneira enfática. Sidônio Apolinário, talvez ligado a Perpétuo 

por laços de família, 
25

 associa o bispo de Tours diretamente ao culto de São Martinho de 

maneira visível e permanente no espaço sagrado. Talvez seja possível conceber neste caso 

uma representação imagética do milagre do óleo anteriormente citado presente na Vida de São 

Martinho de Paulino de Perigueux em que o bispo Perpétuo estava presente. Porém, não 

possuímos nenhuma referência de como ela poderia ser.    

                                                           
23

 SEVERO, Sulpício. Epístola III apud ANTUNES, 2014, p. 68. 
24

 Tradução nossa da versão em inglês presente em VAN DAM, 1993, p. 315-6. 
25

 HEINZELMANN, Martin. Gregory of Tours: The Elements of a Biography In: MURRAY, Alexander. (Ed.) 

A Companion to Gregory of Tours.Leiden, Brill, 2015, p. 7-60. 
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Como bispo de Tours, Perpétuo fez com que a Igreja de São Martinho adquirisse um 

papel central na vida diária de seus habitantes. Dentre as quinze festas que podemos observar 

em seu calendário litúrgico somente seis seriam celebradas fora deste edifício (nove na Igreja 

São Martinho, quatro na Catedral uma na Igreja São Pedro e São Paulo uma na Igreja São 

Lidório).
26

Além destas, é provável que pelo menos boa parte das missas nos dias não festivos 

também fossem realizadas neste local. A catedral manteve-se como uma grande referência 

pastoral com festas centrais no ano litúrgico católico como o Natal, a Epifania, a Páscoa e 

Pentecostes. Porém, a frequência mais regular à basílica de São Martinho fazia com que ela se 

tornasse o centro da devoção cotidiana.
27

       

 É importante também destacar que assim como São Pedro, que possuía duas festas no 

calendário litúrgico, Martinho, como apóstolo da Gália, possuiria a mesma honra.
28

 Portanto, 

havia uma celebração conhecida como festa de verão, no dia 4 de julho, e a festa de inverno 

no dia 11 de novembro. Anteriormente a Perpétuo, é possível que o santo de Tours fosse 

celebrado (somente ou com muito mais importância) no dia 11 de novembro, na chamada 

festa de inverno de São Martinho. Contudo, Perpétuo fez com que fosse ressaltado também o 

dia 4 de julho, dia da ordenação episcopal de Martinho e da fundação da Igreja.   

 Seria principalmente, mas não exclusivamente, durante estas duas festas que todos os 

elementos que elencamos até aqui seriam relacionados aos milagres. Como demonstrou Peter 

Brown, a liturgia realizada dentro das igrejas fazia com que fosse suprimida a distância 

temporal e espacial e a presença (prasentia) do santo no espaço sagrado fosse destacada.
29

 

Isso significa que quando eram lidos os milagres da Vida de São Martinho em um espaço 

rodeados de imagens de seus prodígios anteriores, para os fiéis era como se os mesmos 

estivessem ocorrendo naquele momento e, portanto, havia uma maior probabilidade de que 

eles mesmos pudessem ser beneficiados. Essa extrema proximidade com o santo e os seus 

milagres era possível também devido às imagens mencionadas anteriormente. Os milagres 

ocorridos nos tempos apostólicos não estavam distantes porque Martinho seria a conexão 

tempo-espacial crucial entre os dois períodos.         

É por este motivo que a escritura de uma nova Vida de São Martinho por Paulino de 

Perigueux, principalmente o livro VI com os milagres recentes, foi muito importante. Ela 

                                                           
26

 GAILLARD, Michelle. La Présence Episcopale dans la ville du Haut Moyen Âge: Sanctuaires et Processions. 

Histoire Urbaine.Paris, vol. 10, n.2, p. 123-140, 2004. 
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 PIETRI, 1983, p. 480-1. 
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demonstrava que Martinho não só realizara milagres durante sua vida como destacavam os 

escritos de Sulpício Severo, mas também após sua morte o Apóstolo da Gália ainda era uma 

ponte de ligação com os tempos apostólicos e, principalmente, com Deus. Considerando estes 

aspectos, não é de se surpreender que Gregório de Tours, no final do século VI, tenha escrito 

mais quatro de livros sobre os milagres de São Martinho e tenha ordenado que na Catedral 

fossem também colocados mosaicos que representavam cenas da Vida de São Martinho. A 

proximidade era fundamental para que os fiéis sentissem-se em um lugar especial que não 

seria considerado desse mundo e em que poderiam ocorrer prodígios que normalmente não 

ocorreriam em outros espaços.        

 As ações de Perpétuo, e posteriormente de Gregório de Tours, fizeram com que a 

Igreja de São Martinho fosse um dos principais centros de peregrinação da Gália e do 

Ocidente cristão. Analisando os escritos do segundo, em que é possível identificar o local de 

origem de muitos peregrinos, é possível observar que além de cidades da Gália, Tours atraía 

também pessoas de outras regiões como a Península Ibérica, Península Itálica e Germânia.
30

 

Todos os peregrinos buscavam superar a distância para que pudessem se beneficiar, 

juntamente com os habitantes de Tours, da íntima proximidade e, consequentemente, dos 

milagres de São Martinho.
31
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MARANHÃO: CONFLITOS, QUESTÕES E TRAJETÓRIAS 

O GOVERNO DO NORTE NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XVIII 

Amanda Cristina A. de Oliveira
1
 

O presente trabalho propõe-se a analisar as dinâmicas do poder no Estado do 

Maranhão e Grão-Pará, durante as primeiras décadas do século XVIII, centrando-se na 

relação entre governadores, indígenas, moradores e jesuítas, e nos conflitos decorrentes. 

Pretende-se, portanto, partindo de aspectos lançados pela historiografia e pelas fontes, 

observar os elementos que constituíam e influenciavam as trajetórias administrativas, tendo 

como ponto principal a questão indígena.  

Primeiramente, gostaria de salientar que este trabalho integra uma pesquisa maior, que 

está sendo pensada para a pós-graduação. A temática dos conflitos entre as diferentes 

instâncias do poder no Estado do Maranhão, tendo como ponto central a questão indígena no 

século XVIII surgiu durante o estágio de iniciação científica no Instituto Proprietas, entre os 

anos de 2017 e 2018, orientado pela professora Márcia Motta. Ao observar, na bibliografia 

sobre o assunto e nas fontes, a complexidade dos conflitos – seja pelo envolvimento de 

diferentes instâncias que lutavam pela manutenção de suas prerrogativas e pela proteção de 

suas jurisdições, seja pelas articulações dos grupos indígenas mediante diferentes contextos –, 

fui encontrando, dia após dia, elementos que se tornariam centrais em minha investigação. 

Este trabalho, tema da comunicação na 6ª Semana de História da UFF, centra-se nas 

primeiras décadas do século XVIII no Estado do Maranhão, buscando observar, neste recorte 

temporal, a articulação dos conflitos em torno da aquisição da mão de obra indígena e da 

ocupação da terra, dois fatores diretamente ligados à promoção das guerras contra os grupos 

indígenas. Nesse sentido, pretendo analisar, ainda que não de forma aprofundada, dadas as 

limitações desta produção, o modo como religiosos, governadores, agentes da burocracia 

colonial e indígenas lutavam por interesses, muitas vezes divergentes, o que indubitavelmente 

ajudou a moldar a realidade social da região. Assim sendo, este artigo se divide em três 

tópicos: o trabalho indígena, a ocupação da terra e o perfil dos governadores. Nesse sentido, 

os trabalhos de Rafael Chambouleyron, Vanice Siqueira de Melo, Fernanda Aires Bombardi, 

Camila Loureiro Dias, Márcia Mello, Joel Dias, Fabiano Vilaça dos Santos, Francisco Carlos 

Cosentino e Stuart Schwartz são fundamentais para esta produção.  
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ALGUNS ASPECTOS SOBRE O TRABALHO INDÍGENA  

Em artigo sobre os descimentos privados na Amazônia colonial
2
, ao discutir a 

arregimentação da mão de obra indígena no Norte da América Portuguesa, os historiadores 

Rafael Chambouleyron e Fernanda Aires Bombardi ressaltam a importância de, na 

historiografia, considerar-se uma perspectiva em que o trabalho indígena livre seja pensado 

para além da centralidade dos religiosos em sua organização e administração. Embora não 

seja objetivo dos autores negar o papel dos padres, para eles é importante compreender que, 

em vários momentos, as pressões exercidas pelos moradores e as articulações da Coroa com 

os diferentes polos do poder – considerado também a agência indígena, indispensável para a 

compreensão das articulações – geraram uma realidade distinta da proposta de um domínio 

absoluto dos jesuítas.  

Nesse sentido, em outro trabalho, desta vez em parceria com a historiadora Camila 

Loureiro Dias
3
, Fernanda Bombardi volta ao tema, tendo como por objetivo observar o 

período entre 1680 e 1755 – quando leis que proibiam todas as formas de escravização 

indígena foram promulgadas – como um cenário mais complexo que o puro e simples apogeu 

jesuíta. Em ambos os casos, o fato de a Coroa, pouco depois da promulgação da lei de 1680, 

ter concedido a particulares o direito de realizar os descimentos, conhecidos então como 

descimentos privados, é mencionado como uma flexibilização na arregimentação da mão de 

obra indígena, oriunda das pressões exercidas pelos moradores. 

Assim sendo, nos trabalhos mencionados, há a centralidade da provisão de 1684 e do 

Regimento das Missões, de 1686 – enquanto o primeiro permitia que os moradores 

participassem da organização dos descimentos, o segundo estendia o tempo em que os 

indígenas descidos poderiam ficar nas fazendas – como legislações que flexibilizaram a 

aquisição da mão de obra indígena, atendendo a interesses dos moradores. Desta forma, Dias 

e Bombardi ressaltam que esses dois momentos inauguraram uma nova forma de organização 

do trabalho, que tornava fluidas as responsabilidades pelo abastecimento de mão de obra entre 

diversos setores coloniais, havendo, portanto, concessões da Coroa aos apelos dos 

moradores.
4
 É também neste momento que o poder decisório monopolizado pelos jesuítas vai 

sendo gradativamente transferido para a Junta das Missões, composta por religiosos de 
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 CHAMBOULEYRON, Rafael; AIRES, Fernanda. Descimentos privados de índios na Amazônia colonial 
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diferentes ordens e setores laicos, com destaque para os governadores enquanto polos de 

poder e defensores dos interesses dos moradores. De uma forma geral, para as autoras, o 

período que vai do final do século XVII ao início do XVIII é um momento em que os jesuítas 

perdem o controle total sobre a distribuição dos trabalhadores, e não o ápice de sua 

dominação.  

Além disso, outro fator importante a ser mencionado é a entrada das Juntas das 

Missões na esfera de poder, neste período, anterior ao século XVIII. De acordo com Dias e 

Bombardi, o poder deliberativo das Juntas no que tange a arregimentação do trabalho 

indígena vinha expandindo a capacidade de decisão sobre as questões centrais da região. 

Nesse sentido, ao pensarmos as Juntas, é fundamental termos em mente que esta era uma 

instituição em que diferentes polos do poder congregavam, havendo, não raro, disputas entre 

os setores secular e eclesiástico – a bem da verdade, a instalação da Junta das Missões no 

Estado do Maranhão e Grão-Pará ilustra bem este exemplo, pois segundo Márcia Mello, a 

principal dificuldade encontrada pelo governador Francisco de Sá Menezes na organização da 

Junta nesse Estado foi justamente a convocação de seus membros, havendo recusa por parte 

do bispo em integrá-la, por não ser este um órgão exclusivamente eclesiástico.
5
 

 A respeito da criação das Juntas ultramarinas, a historiadora Márcia Mello declara 

que, sendo a propagação da fé o meio considerado mais eficaz para a conservação dos 

domínios ultramarinos portugueses, com o intuito de garantir a autoridade real, fez-se 

necessário a criação de um organismo ligado à administração colonial que tratasse 

exclusivamente das questões referentes às missões ultramarinas.
6
 

Outro fator, apontado pelos historiadores mencionados, a respeito da arregimentação 

do trabalho indígena nas primeiras décadas do século XVIII, que gostaria de salientar é a 

agência indígena. No mencionado artigo sobre a prática de descimentos privados, os 

historiadores Rafael Chambouleyron e Fernanda Bombardi salientam que os indígenas não 

constituíam um grupo uniforme em relação a seus interesses e a suas políticas, muito menos 

passivo no processo de conformação dos descimentos. Portanto, para os autores, ao 

analisarmos o sistema de arregimentação do trabalho indígena, é importante nos atentarmos a 

fatores determinantes como o local de residência dessas populações, os contatos estabelecidos 

com grupos portugueses, a densidade demográfica, o nível de desarticulação social e as 
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 MELLO, Marcia Eliane Alves de Souza e. As Juntas das Missões Ultramarinas na América Portuguesa (1681-

1757). Anais da V Jornada Setecentista, Curitiba, 2003. Pp. 401-402.  
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características grupo para a construção de políticas e negociações com os portugueses
7
. De 

uma forma geral, os autores declaram que pensar a aquisição de mão de obra sem considerar a 

capacidade de negociação dos diversos grupos indígenas, concebendo-os como agentes 

históricos, é uma perspectiva consideravelmente perigosa.  

 

OCUPAÇÃO DA TERRA E CONFLITOS 

Em artigo sobre o processo de expansão portuguesa pelas capitanias do Maranhão e 

Piauí nas primeiras décadas do século XVIII e as conexões entre as guerras contra os grupos 

indígenas da região e o processo de ocupação da terra
8
, os historiadores Rafael 

Chambouleyron e Vanice Siqueira de Melo mostram que, neste período, o sertão maranhense 

foi marcado por conflitos contra grupos indígenas que impediam a expansão dos engenhos e 

currais portugueses. Nesse sentido, o objetivo dos autores é pensar em que medida as guerras 

e a expansão da pecuária e dos engenhos na região acompanhou um movimento 

contemporâneo que se dava no Estado do Brasil ou se foi também marcado pela ação 

particular dos governadores do Estado do Maranhão e seus interesses.
9
 

 Assim sendo, de acordo com os Chambouleyron e Melo, desde o século XVII, a região 

da baía de São Luís era considerada uma região significativamente propícia para o 

estabelecimento de engenhos, principalmente o entorno dos rios Itapecuru, Mearim, Munim, 

Pindaré e Maracu. Todavia, a ação de grupos indígenas hostis seria a principal barreira para a 

fixação e prosperidade dos portugueses na região. Nesse sentido, ao longo das primeiras 

décadas da segunda metade do século XVII, a ação dos índios teria sido responsável pelo 

despovoamento da faixa oriental da capitania do Maranhão.
10

 

 Mediante este cenário de conflito, as pressões exercidas pelos moradores, tanto no 

tocante a ocupação de áreas ocupadas por grupos hostis, quanto no que diz respeito à 

aquisição de mão de obra e a necessidade em ocupar o território, a Coroa se mobiliza, e na 

última década do século XVII são organizadas guerras contra grupos indígenas cuja 

                                                           
7
 CHAMBOULEYRON, Rafael; AIRES, Fernanda. Descimentos privados de índios na Amazônia colonial 

(séculos XVII e XVIII). Varia História, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. 2011.  

P.617 
8
 CHAMBOULEYRON, Rafael; MELO, Vanice Siqueira. Governadores e índios, guerras e terras entre o 

Maranhão e o Piauí (primeira metade do século XVIII). Revista de História. Universidade de São Paulo. São 

Paulo, Brasil.  
9
 CHAMBOULEYRON, Rafael; MELO, Vanice Siqueira. Governadores e índios, guerras e terras entre o 

Maranhão e o Piauí (primeira metade do século XVIII). Revista de História. Universidade de São Paulo. São 

Paulo, Brasil. P.169 
10

 CHAMBOULEYRON, Rafael; MELO, Vanice Siqueira. Governadores e índios, guerras e terras entre o 

Maranhão e o Piauí (primeira metade do século XVIII). Revista de História. Universidade de São Paulo. São 

Paulo, Brasil, 2013. P.170. 
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hostilidade estaria embaraçando os planos de ocupação não só dos moradores, mas também da 

própria Coroa. Entretanto, nem tudo saiu como planejado: além de não produzirem os efeitos 

esperados pelos moradores, os conflitos incitaram também a ação de grupos indígenas em 

represália, agravando ainda mais a situação na região. Nesse sentido, o aumento das guerras 

contra os índios ensejou por parte da Coroa um incremento nos mecanismos de controle sobre 

os conflitos, estando a investigação sobre a legitimidade das guerras marcada pela 

implantação efetiva das Juntas das Missões no Estado do Maranhão e Pará, não tardando para 

que os excessos cometidos pelas tropas viessem a público.
11

 

 Para os autores, as guerras contra os grupos indígenas e a paz alcançada não se 

explicam somente por determinações mais globais, como a política indigenista e a expansão 

do gado, sendo preciso considerar elementos como interesses pessoais e conflitos internos 

para compreender de forma ampla o significado desses eventos no contexto específico do 

Estado do Maranhão e Pará. 

 

OS GOVERNADORES NO INÍCIO DOS  

SETECENTOS: ALGUNS ASPECTOS 

 No artigo mencionado acima, os historiadores declaram que, de meados do século 

XVII ao início do XVIII, a figura dos governadores se avigora e ganha, cada vez mais, a cena 

política. As guerras e a distribuição de terras tornam-se elementos importantes dos poderes 

que exercem as autoridades régias; daí que seus interesses pessoais e de suas redes apareçam 

por meio do complexo envolvimento nos empreendimentos militares e na concessão de 

sesmarias.
12

 

 Nesse sentido, é importante termos em mente o perfil de governadores enviados para o 

Estado do Maranhão e Grão-Pará, considerando em tão a lógica das mercês e as distinções 

sociais no Império português. O historiador Francisco Carlos Cosentino, em artigo sobre a 

carreira e trajetória social no império português
13

, declara que os mais importantes serviços 

prestados após 1640, em razão da conjuntura vivida pela monarquia de Bragança, foram a 

defesa da soberania portuguesa, a sobrevivência de sua dinastia e a preservação de regiões 

cruciais do império ultramarino. Portanto, no contexto da Restauração portuguesa, a prestação 

de serviços militares à Coroa foi um aspecto fundamental:  

                                                           
11

 Op. Cit.P.172 
12

 Op. Cit.P.195 
13

 COSENTINO, Francisco. Carreira e trajetória social na monarquia e no império ultramarino português, 

governadores gerais do Estado do Brasil (1640-1702). Revista Brasileira de História. São Paulo, Brasil, 2013. 
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Não podemos ignorar o momento vivido pela monarquia portuguesa, e que 

os governos de d. João IV e D. Pedro II foram marcados por tensão militar e 

ameaças à soberania portuguesa. Era uma conjuntura que no reino e no 

ultramar exigia da fidalguia portuguesa o exercício das funções militares e 

participação nas guerras. A remuneração dos serviços, nesse momento 

passava não apenas pelos serviços no ultramar, mas, principalmente, pela 

defesa da dinastia bragantina restaurada. Entretanto, a experiência militar 

anterior não implicou que as suas funções quando governadores gerais se 

restringissem ao campo militar. A experiência nos exércitos portugueses deu 

a eles vivências de comando e os habilitou ao exercício dos cargos próprios 

da sua origem social, como o governo geral do Estado do Brasil.
14

 

 

Para Fabiano Vilaça dos Santos
15

, os homens enviados para administrar a Paraíba e o 

Estado do Maranhão não eram oriundos de grandes casas, o que poderia atender às ambições 

de indivíduos de pouco acrescentamento social, se comparados aos governadores de Minas 

Gerais e do Rio de Janeiro, por exemplo. Entretanto, o historiador ressalta que, apesar da 

origem mais simples que os demais, estes administradores têm em comum uma expressiva 

folha de serviços prestados à Coroa, sendo essencial o bom serviço militar para a aquisição 

desses cargos, como mencionado acima.  

 Nesse sentido, embora não fossem provenientes de casas titulares, eles eram, em 

grande parte, detentores de riquezas e, por vezes, usufrutuários de direitos senhoriais. Além 

disso, a partir dos governos das capitanias de menor projeção, esses fidalgos ambicionavam 

chegar ao governo das capitanias centrais, geralmente reservadas aos filhos das casas 

portuguesas. Sobre o governo do Maranhão, Vilaça dos Santos declara que a administração do 

Estado significou a remuneração de serviços prestados durante as guerras e negociações 

diplomáticas que marcaram o processo de consolidação da independência de Portugal após o 

fim da União Ibérica.
16

 

No tocante às trajetórias governativas e as diferentes relações com os grupos indígenas 

no contexto de conflitos e arregimentação da mão de obra, podemos notar, a partir do 

mencionado trabalho de Vanice Siqueira de Melo e Rafael Chambouleyron, diferentes 

perspectivas adotadas pelos governadores do Estado do Maranhão e Grão-Pará nas primeiras 

décadas do século XVIII. Nesse sentido, foram analisados três administradores: Cristóvão da 

Costa Freire, que governou de 1707 a 1718; Bernardo Pereira de Berredo, cujo governo foi de 

1718 a 1722 e João da Maia da Gama, governador da região de 1722 a 1728.  
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 Op. Cit. pp.195-196 
15

 SANTOS, Fabiano. Da Paraíba ao Estado do Maranhão: trajetórias de governo na américa portuguesa (séculos 

XVII e XVIII). Revista de História. Universidade de São Paulo. São Paulo, Brasil, 2009.  
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 SANTOS, Fabiano. Da Paraíba ao Estado do Maranhão: trajetórias de governo na américa portuguesa (séculos 
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As trajetórias desses governadores são analisadas por Melo e Chambouleyron a partir 

de suas posturas para com os grupos indígenas, além de suas relações com os moradores, 

oficiais da câmara e agentes da burocracia colonial. A respeito destes últimos, os autores 

citam David Feio ao salientar que no caso do Estado do Maranhão e Grão-Pará, os 

governadores teriam menos conflitos com os oficiais da câmara do que com os ouvidores e 

provedores.
17

 

Assim sendo, enquanto Cristóvão da Costa Freire é considerado um governador com 

uma postura agressiva em relação aos grupos indígenas, assim como Bernardo Pereira de 

Berredo, o governo de João da Maia da Gama é considerado um ponto de viragem nessa 

política, com a diminuição dos conflitos e acordos com diversos grupos nesse período. Nesse 

sentido, discute-se essa pretensa paz no governo de Gama como uma possível beneficiária das 

guerras engendradas nos governos passados, como também uma maior aproximação entre o 

governador e os missionários jesuítas; de toda forma, a paz de Gama deve ser relativizada e 

pensada no contexto social em que estava inserida, e menos numa imagem de pacificador da 

qual o próprio Gama quis se apropriar.  

Nesse sentido, é importante termos em mente que a política de aproximação ou 

afastamento em relação aos jesuítas pode, entre outros fatores, indicar em maior ou menor 

escala o envolvimento destes governadores nas redes de clientela e interesses que existiam no 

interior da sociedade maranhense, havendo o claro interesse de muitos deles na aquisição de 

trabalhadores indígenas.  

No tocante às redes relacionais no seio da sociedade colonial, Joel Dias declara que 

“as redes de clientela foram importantes estratégias para que os moradores pudessem obter 

dividendos políticos e econômicos, além de garantir status numa sociedade marcadamente 

corporativa”
18

. Nesse sentido, as câmaras municipais eram importantes canais pelos quais os 

moradores buscavam legitimar suas reivindicações com a Coroa, e com quem os 

representantes da Coroa também mantinham relações que oscilavam entre a negociação e o 

conflito com as forças locais.  

Para Dias, uma característica marcante desta relação é a confluência entre a 

cumplicidade e o compromisso, onde as ações dos representantes do governo metropolitano 
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 CHAMBOULEYRON, Rafael; MELO, Vanice Siqueira. Governadores e índios, guerras e terras entre o 

Maranhão e o Piauí (primeira metade do século XVIII). Revista de História. Universidade de São Paulo. São 

Paulo, Brasil, 2013. P.180.  
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 DIAS, Joel. Os “verdadeiros conservadores” do Estado do Maranhão: Poder local, redes de clientela e 
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no Estado, influenciadas pelos interesses pessoais, escapavam ao controle do poder real. Até 

por que, “as alianças costuradas com as elites locais eram importantes, tanto para garantir os 

interesses particulares como para o bom direcionamento do governo”.
19

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As questões que integram o cotidiano do Estado do Maranhão e Grão-Pará de forma 

alguma se esgotam, não apenas no recorte temporal proposto. Desta maneira, muitas são as 

possibilidades e campos de estudo disponíveis nesta região, que ainda carece de estudos 

aprofundados. Dadas as limitações dessa produção, elencamos aqui alguns fatores que 

integram a produção historiográfica sobre este período da história do Maranhão, dada a 

importância que têm para a análise do contexto relacional e desenvolvimento no qual 

governadores, moradores, jesuítas, indígenas e a própria Coroa estavam inseridos.    
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O DEBATE ESPANHOL SOBRE O TRATAMENTO DOS POBRES: 

JUAN LUIS VIVES, DOMINGO DE SOTO E JUAN DE ROBLES (C.XVI)  

Bianca Racca Musy 

 

Nunca deixará de haver pobres na terra; é 

por esse motivo que te ordeno: abre a mão 

em favor do teu irmão, tanto para o pobre 

como para o necessitado de tua terra.
1
  

 

 A Europa dos séculos XV e XVI passou por mutações econômicas e sociais das mais 

diversas. A coexistência de elementos medievais com a ascensão de uma sociedade moderna 

capitalista fez com que houvesse especulações em torno na fome, das crises de escassez de 

alimentos e de doenças. Além da pauperização generalizada com o empobrecimento dos 

campos, as migrações e a concentração nas cidades de um grande número de mendigos faziam 

com que a realidade social tomasse novas dimensões.  

 Na Espanha os senhores feudais fizeram o controle de terras, expropriaram os 

pequenos e médios proprietários, em virtude do fortalecimento de seu poder,  impedindo o 

nascimento de manufaturas no território. Cosimo Perrota aponta 3 tipos de debilitadores de 

riquezas que atingiram mercadores, artesãos e campesinos advindos disto. Sendo eles o 

próprio Estado espanhol, que “sugava” tudo o que podia para suas intermináveis guerras, seus 

arrecadadores, que para o autor praticavam usura com permissão oficial e os latifundiários 

que se sentiam obrigados a gastos enormes apenas para ostentação. Perrota ainda aponta para 

o fato da mendicância na Espanha, ter nascido com o bloqueio do desenvolvimento da 

chamada “ressenhorização” da economia.
2
  

 Pode-se salientar que a colonização do “novo mundo” e a importação de metais 

preciosos (ouro e principalmente a prata) trazidos da América fez com que a inflação 

aumentasse exponencialmente. Os espanhóis começaram a adquirir bens com melhor custo no 

exterior, destruindo o mercado interno e atingindo as classes mais baixas. Todos estes fatores 

confluem para o crescimento do número de vagabundos, que podiam se conformar em pedir 

esmolas, mas em muitas ocasiões acabavam recorrendo a criminalidade. 

 A pobreza urbana se apresentava como problema desde o século XIV, mas em 

princípios do século XVI, se combina com períodos de aumento populacional que alargam os 

                                                           
1
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2
 PERROTA, Cosimo. La disputa sobre los pobres em los siglos XVI y XVII: España entre desarrolo y regresión. 
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riscos de se viver nas cidades. Natalie Zamon Davis ressalta que, não se tinha vergonha da 

pobreza, esta não se fazia silenciosa, mas se espalhava pelas ruas por meio da mendicância, 

do ruído, do crime, das revoltas e da ameaça de doenças
3
. Havia a presença de mendigos 

profissionais, homens e mulheres que raramente trabalhavam e utilizavam de seus artíficies 

para recolher esmolas, alguns eram doentes, deficientes ou velhos, porém 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”.
4
 

 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.
5
 

 As esmolas não se dividiam geralmente para os mais necessitados, visto que a 

existência de indivíduos mais audaciosos exauria as rendas. A diferenciação entre o 

“verdadeiro” e o “falso” pobre, tinha o objetivo de defender o primeiro dos perigos do 

segundo. Além de constituir um problema para a norma de convivência social nas novas 

cidades em formação.  

 O vertiginoso aumento dos pobres faz com que haja uma incapacidade de resposta das 

estruturas de assistência. Na Espanha, os pobres passam a pertencer as reflexões dos homens 

de sua época, propondo uma reforma na assistência social ou no que Natalie Davis chama de 

previdência, apontando soluções para os problemas nas obras em que publicaram. Em 

Portugal há o nascimento da primeira Santa Casa de Misericórdia em 1498, já na Espanha há 

uma reforma hospitalar defendida por esses pensadores. Contudo, paralelamente a ajuda se 

inscreviam os novos valores sociais e as novas formas de se lidar com a pobreza.
6
 

                                                           
3
 DAVIS, Natalie Zamon. Ajuda aos pobres, humanismo e heresia In. Culturas do povo: Sociedade e cultural da 

França moderna. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. Pp29. 
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 Ibidem. 

5
 Geremek, Bronislaw. A piedade e a Forca: História da Miséria e da Caridade na Europa. Lisboa: Terramar, 

1986.pp.39 
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 A sociedade medieval se encontrava organizada em função de Deus e da igreja, o 

mundo era a resignação da virtude. A pobreza e a riqueza eram queridas por Deus e a primeira 

delas era atribuída aos vícios pessoais. Indo de encontro a essa visão, o humanismo 

renascentista vai centrar sua preocupação no homem e em sua sorte no mundo, assiste-se ao 

abandono do teocentrismo medieval por uma concepção antropocêntrica de mundo. Os 

poderes públicos começam a intervir em consequência do tamanho das necessidades, a partir 

dessa nova concepção de vida. São estas ideias que baseiam o debate entre Juan Luis Vives, 

Domingo de Soto e Juan de Robles que influenciaram as novas formas de se lidar com os 

pobres por toda a Europa. 

 

JUAN LUIS VIVES 

 Juan Luis Vives nasceu em 1492 de família judia com origem controversa,  isto pode 

ter determinado sua trajetória literária. Estudou na Universidade de Paris, posteriormente se 

muda para Brujes e em 1519 se tornou professor da Universidade de Lovaina. Destaque para 

sua amizade com outros humanistas como Tomás Moro, Guillermo Bude e Erasmo de 

Roterdã.  

 Em 1526 o autor publica “El socorro de los pobres” escrito em latim e em espanhol, 

foi traduzido para diversas línguas na Europa e se mostra como ponto de referência para lidar 

com problemas posteriores, em outros lugares como nas conquistas ultramarinas. Vem como 

resposta a um pedido de um nobre flamenco, prefeito de Brujes sendo dedicado ao senado da 

cidade. A obra tem uma intenção marcadamente política, carregava a inovação de uma 

intervenção pública no problema da mendicidade, com o objetivo de que todos os pobres 

trabalhassem. Perrota aponta que Vives aparece em quase todas as teses sobre a pobreza que 

mais tarde tomarão lugar e serão repetidas por vários autores
7
. Apesar disso, retoma 

elementos tradicionais com justificativas religiosas para sua proposta. 

 A obra se divide em dois livros, o primeiro deles sendo um tratado sobre a pobreza 

pautado em uma concepção ampla desta e das esmolas, dedica-se aos limites impostos a 

assistência, procura ainda fazer uma análise das perturbações coletivas que originaram a 

divisão entre ricos e pobres. Tem a ideia de que a decadência humana é culpa do pecado 

original e assim atribui a causa da pobreza ao mesmo, o que mostra uma concepção ainda 

medieval de vida acompanhada de sofrimento. Em segundo lugar a causa da penúria seria 

ainda o pecado pessoal, a situação viciosa de muitos. Com isso, lembra que os ricos resistiam 
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em socorrer os pobres por conta dessas falhas. Porém, critica sua avareza, ambição e soberba, 

afirma que nada poderia ser obstáculo para um cristão ajudar ao próximo.  

 Vives descreve a situação dos mendigos com grande expressividade, para ele em 

muitos casos a pobreza trazia consigo os vícios e a possibilidade de transmissão de doenças. 

A finalidade de apresentá-los desta maneira era de incitar a compaixão e a caridade, expressa 

que as localidades e as pessoas que tivessem bens deveriam socorrem os necessitados. 

Defende ainda a função social da propriedade, na medida em que os recursos que cada um 

possui foram entregues por Deus, e logo é dever compartilhar com os “irmãos necessitados”. 

 O livro 2 se dedica ao objetivo de ajuda aos pobres de Vives, um caráter mais 

normativo. Propõe que os governantes da cidade devem organizar a caridade e que esse 

cuidado será em prol de um bem comum, se evitaria o contágio por doenças e que as 

epidemias se espalhem, a incidência de roubos e delitos diminuiria e veria-se mais segurança 

na cidade. Refere-se a uma identificação dos pobres por meio de um censo, tomando 

detalhadamente a situação em que viviam separando os verdadeiros pobres dos vadios. Mostra 

como devem ser mantidos e repete que o dever do trabalho é essencial a todos que não 

estivessem doentes, incluindo os cegos, deveriam promover seu próprio sustento exercendo 

funções de acordo com suas deficiências. Tinha a ideia, seguiando a moral da época, de que a 

ociosidade traria consigo maus pensamentos e seria onde as “paixões” aflorariam, cada um 

deveria comer o pão que adquiriu por seu trabalho. Logo, deveria ser castigado quem passasse 

seu tempo jogando e em tabernas. Propunha também, que os filhos dos ricos não ficassem 

ociosos por muito tempo.  

  O autor defende a esmola para os naturais da localidade que fossem verdadeiramente 

pobres e a expulsão dos estrangeiros, exorta os ricos ao desprendimento ao mesmo tempo em 

que aconselha os pobres a aceitarem sua condição com resignação. Quanto às instituições de 

assistência, marcadamente os hospitais defende a necessidade de aproveitamento dos recursos 

obtidos de melhor maneira, se mostra favorável as reformas destes internando os pobres que 

não tivessem capacidade de trabalhar como os loucos e os mendigos inválidos. Ainda as 

crianças órfãs e expostas deveriam ser educadas nas primeiras letras e posteriormente seguir 

com sua instrução, aprendendo um ofício junto a um amo.  Os pobres envergonhados 

deveriam recer ajuda e saber de onde veio para que pudessem valorizá-la e não fossem 

ingratos. 

 

 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
           24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

237 
 

AS LEIS DOS POBRES: REPRESSÃO A VADIAGEM 

 Já nos séculos XIII e XIV na Espanha se propõe uma série de leis de combate a 

mendicidade. A ideia de separação entre o verdadeiro e o falso pobre, vem junto da afirmação 

de que os mendigos com capacidade para trabalhar não devem receber esmolas.  Em 1379, a 

corte de Burgos informava que muitos homens e mulheres capacitados para o trabalho 

pediam, estes não viviam por seu próprio suor e também davam mal exemplo
8
, isso 

fomentava os roubos e aumentava a criminalidade na cidade. 

 As ideias de Vives apoiadas por outros pensadores que se preocupavam com a questão 

dos pobres durante do século XVI, foram impulso para diversas leis. Já em 1523, Carlos I 

dizia para que os pobres não andassem livremente pelo reino e que cada um deveria pedir no 

local de que era natural
9
. Além das proibições anteriores de pedir somente mediante a licença, 

o mendigo deveria ainda estar confesso e comungado. A lei é a favor de conceder permissão 

aos pobres de qualquer outra região quando estivessem doentes e aos cegos, até que sua 

enfermidade se curasse. 

 A lei de 1525 estabelecia que se instituísse um hospital em cada município para que os 

pobres, enfermos e enjeitados fossem acolhidos propriamente. Em 1534 há o estabelecimento 

de outra ordenação que reforça a primeira, mas o resguardo nos hospitais passa a ser apenas 

aos pobres verdadeiramente doentes e os meninos abandonados devem ser entregues a um 

amo para que trabalhem. Em 1545 Carlos V decreta a redução dos hospitais, através do 

encerramento dos que se encontravam decadentes e proíbe a mendicidade incontrolada. 

 Em 1565 Felipe II promulga uma nova lei mantendo as mesmas deliberações de 

Carlos I e constata que o difícil nesse momento era combater a ociosidade e a delinquência 

que vem com ela. O caráter especifico da mesma, gira em torno das condições que os pobres 

deveriam estar para que as licenças para mendigar fossem adquiridas. Assim, permite a 

mendicidade e não avança na direção da proibição absoluta da prática. 

 Perrota aponta que o aumento da severidade das leis é sinônimo de sua ineficácia 

enquanto mais rigorosas, pois quanto mais duras, mais impraticáveis. Pode-se perceber que o 

objeto comum 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. O autor ainda 

salienta que os políticos e intelectuais tinham a ideia de que podiam lidar com a pobreza a 

                                                           
8
  PERROTA, Cosimo. La disputa sobre los pobres em los siglos XVI y XVII: España entre desarrolo y regresión. 

Cadernos de CC.EE., n
o
 37, 2000.  pp.98. 

9
 Em 1523 as cortes solicitaram que se castigassem os falsos pobres e também que se proibisse os verdadeiros de 

mendicar fora da localidade a qual pertenciam e se conferia ainda as instituições locais a obrigação de manter os 

pobres em seu lugar.  
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partir dos mesmos instrumentos tradicionais – caridade em primeira instância –. Contudo a 

questão moral presente na Idade Média havia se transformado em um problema de ordem 

social. 

 As ideias de Juan Luis Vives inspiraram leis por toda a Europa como, a de Portugal 

em 1544. Assim, estipulava que se deveria encontrar um amo para seguir e instituía o 

impedimento da esmola como meio de sobrevivência a qualquer pessoa saudável, que tivesse 

meios de sobreviver financeiramente. Instaura a punição para as tentativas de “falsificação da 

miséria e que[m] pedisse sem ter sua licença, pela primeira vez fosse preso e açoitado 

publicamente”
10

.  

 

DOMINGO DE SOTO 

 Domingo de Soto foi um teólogo e frei dominicano espanhol, confessor do imperador 

Carlos V. Nasceu em Segovia em 1498, teve sua formação humanística na Universidade de 

Alcalá de Henares e foi fundador e revitalizador da Universidade de Salamanca.  Foi enviado 

ao Concílio de Trento em 1545, para defender suas ideias sobre as formas de lidar com a 

pobreza, publica no mesmo ano seu ensaio “Deliberación de la causa dos pobres” dedicado ao 

príncipe Filipe II
11

, no qual demonstra suas acepções acerca do problema. 

 O projeto de reforma de Soto é baseado em uma tradição escolástica ainda associada 

ao medievo. Assim, indica a separação desde o início entre “verdadeiros” e “falsos” pobres, 

admite o castigo para os vadios e condena o ócio. No entanto, não aceita as diferenças 

estabelecidades entre os pobres pertencentes ao lugar e os estrangeiros, entra também em 

desacordo com aspectos das leis que acabavam de entrar em vigor. 

 O autor recorre ao princípio da solidariedade e toma o Estado como corpo orgânico no 

qual as partes mais ricas devem ajudar as mais pobres. Assim a esmola é vista como um ato 

de caridade e não como imposição. Soto entra em oposição também, a necessidade de possuir 

permissão da igreja ou de autoridades eclesiásticas para mendigar. As mesmas não deveriam 

inspecionar a vida dos pobres, tinham a obrigação apenas de cobrir suas necessidades. Coloca 

a assistência como um problema de obrigação e consciência, como um dever moral, tira assim 

a função política que havia sido empregada a esta por seus contemporâneos. Defende o pobre, 

desconfia do rico e demonstra seus papeis complementares na sociedade, na medida em que 

os últimos não podem praticar a caridade sem a presença de pobres. 

                                                           
10

 LEÃO, Duarte Nunes. Leis extravagantes e repertório das Ordenações. Lisboa: Fundação Caloste 

Gulbenkian. 1987, parte IV. tit 13, lei 3, fl. 155-157. 

As licenças ainda ficavam restritas apenas aos pertencentes a localidade. 
11

 O livro é dedicado aos intelectuais e as pessoas de leis – Para as municipalidades e ao rei. 
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 Soto afirma que o ato da caridade deveria ser exercido com humildade e descrição e 

não como uma forma do indivíduo se mostrar à sociedade. Retoma o evangelho de Mateus 

para dizer que “Quando deres esmola procura que tua mão esquerda nem saiba o que fez a 

direita. Deste modo a tu esmola ficará em segredo: e o teu Pai que vê o que se passa em seu 

reino há de recompensar-te”. 
12

  

 A novidade em seu trabalho vem pela defesa da circulação dos mendigos. Questiona-

se sobre o motivo da proibição de ir e vir, com a ideia de que só é desterrado quem comete 

crimes. Perrota afirma que a tradição do direito seja divino, natural ou positivo sempre 

sustentou a liberdade de movimento. Para Soto, esse projeto reformador revelaria um 

sentimento de ódio com o estado da pobreza, pois não seria culpa dos miseráveis a 

necessidade de migração, mas sim dos que não são misericordiosos. Os pobres existem 

porque os ricos são pouco caritativos e se outra localidade for mais rica, deveria ajudar as que 

fossem desprovidas.  

 Soto possui uma sensibilidade para com os necessitados, respeita até certo ponto a 

imoralidade dos pobres e adverte que todas as classes socias possuem gente indigna
13

.  

Defende o pobre de uma política de controle que atentaria contra sua liberdade e seus direitos 

individuais. Ao mesmo argumenta sobre a livre mendicância e as doutrinas tradicionais da 

esmola. Participa do Concílio de Trento com a noção de que a proibição do ato de esmolar 

fosse considerada herética, salvaguarda as ordens mendicantes e sua liberdade de ir e vir, e 

também as demais irmandades e formas de caridade. Responde com isso, ao momento de 

contrarreforma da igreja católica frente ao protestantismo e ao ideal de salvação pela fé, 

contra a fé operada por meio da caridade, de salvação pelas boas obras. O autor ainda ressalta 

que o direito de propriedade privada não pode se opor ao divino, de natural sobrevivência e 

que a mesma deve ter função social, na qual atribui ao pobre o direito de esmolar e ao rico o 

dever de dar.
14

 

 

JUAN DE ROBLES 

 Juan de Robles
15

 foi um frade beneditino espanhol nascido em Valladolid no ano de 

1492. Publica em 1545 “Para remedio de los verdadeiros pobres”, obra também dedicada ao 

                                                           
12

 Mateus (5:6) 
13

  Estudo preliminar e notas de Luis Frayle Delgado In.VIVES, Juan Luis. El socorro de los pobres: La 

comunicación de bienes.. Madrid: Editorial Tecnos, 2013.pp.32. 
14

 PERROTA, Cosimo. La disputa sobre los pobres em los siglos XVI y XVII: España entre desarrolo y 

regresión. Cadernos de CC.EE., n
o
 37, 2000.pp.110 

15
 Conhecido também como Juan de Medina. 
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princípe Filipe II, enumerando os benefícios sociais das novas normas jurídicas e suas 

concepções sobre a pobreza. 

 O autor pode ser um exemplo da chamada “nova ordem”. Situava-se em uma 

perspectiva reformista das estruturas sociais que dava importância ao êxito das soluções frente 

aos novos problemas enfrentados. Defende principalmente, a necessidade de intervir nos 

direitos individuais em nome do Estado e da sociedade em determinados grupos sociais.  

 Para Robles era responsabilidade do Estado intervir para acabar com a falsa pobreza. 

Além de impedir inclusive a mendicidade dos verdadeiros pobres, mediante criação de 

hospitais que assistissem os mesmos e os fizessem trabalhar
16

. Propunha que encarregados do 

governo pedissem em nome dos pobres, sendo rigorosamente proibido esmolar. Desconfia da 

cultura da esmola e acaba por acusar os falsos pobres de roubar os proventos dos 

merecedores. Defende que seria preferível se a mesma fosse centralizada e organizada. Dessa 

maneira, pretende-se que não haja opção para os vadios, a não ser o trabalho ou o abandono 

da cidade em busca de outros lugares que fossem mais permissivos. 

 O autor estabelecia ao retomar o Concilio Turonense, celebrado um século antes, o 

princípio de que cada localidade deveria manter seus pobres para que não tivessem 

necessidade de mendigar. Contudo, assinala que há uma má utilização das rendas nos 

hospitais, que esses desconheciam as necessidades dos pobres e os resultados da assistência 

sempre seriam insuficientes, com a possibilidade de serem maltratados nas instituições 

públicas, mas que estas seriam a melhor forma de administração das esmolas e para remediar 

os pobres verdadeiros. 

 Marca a diferenciação entre as leis temporais e seculares. As primeiras teriam como 

fim o enriquecimento da sociedade por meio do trabalho e tem a premissa de que assim 

muitos seriam ricos e poucos seriam pobres. As leis divinas iriam de encontro a isto, buscaria-

se o reino dos céus e se chegaria até ele com o desprezo da riqueza. Conclui que ambas 

possuem diferentes pontos e que necessitam de meios diferentes.
17

 

  A novidade no trabalho de Robles vem pelos valores modernos de bem estar a partir 

do trabalho, os direitos particulares e a autonomia terrena. Pouco depois do Concílio de 

Trento sua visão é posta de lado. Perrota atenta para um importante ponto, de que há uma 

                                                           
16

 Muito presente em sua obra a ideia de autossustento, tanto das instituições quando do indivíduo. 
17

 PERROTA, Cosimo. La disputa sobre los pobres em los siglos XVI y XVII: España entre desarrolo y 

regresión. Cadernos de CC.EE., n
o
 37, 2000. Pp.108. 
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grande incisão sobre forjar indivíduos laboriosos, mas que nunca houve uma indicação 

concreta sobre como os pobres poderiam encontrar serviços.
18

 

 

PERCEPÇÕES DA POBREZA: O DEBATE ENTRE VIVES, SOTO E ROBLES 

 A obra de Vives, El socorro de los pobres, apesar de ter servido de referência para o 

trato dos pobres em outros locais da Europa e como base para novas leis, também teve 

respostas. A primeira delas foi o próprio trabalho de Domingo de Soto, Deliberación de la 

causa dos pobres.  Ainda que concordem em alguns pontos, como a concepção da distribuição 

de riquezas por um bem comum, discordam na medida em que Soto vai de encontro a ideia de 

uma assistência marcadamente municipal presente em Vives, o socorro público seria 

humilhante e discriminatório. Vives liga também o problema da pobreza a questão política, já 

Soto o associa a uma questão que toca o plano da consciência. 

  Soto ataca os reformadores da pobreza por atuarem mais por rechaçar o pobre do que 

pela caridade que mostravam estar tentando exercer. Diverge assim de Vives no que diz 

respeito aos vadios que vagavam de uma localidade a outra. Para o segundo os mendigos 

deveriam ser mandados de volta com o recebimento de um “seguro de viagem”. Já Soto 

defende a liberdade de movimentação, pois não seria justo o pobre ficar sofrendo por 

necessidade em um local que não tem como supri-lo e não poder ir para outro mais rico. Seu 

argumento também põe em pauta a liberdade do verdadeiro pobre para esmolar. No entanto, a 

esmola deveria ser concedida de acordo com critérios materias de pobreza e não seria um 

elemento de policiar os costumes. Portanto, o direito da mendicidade não deveria ser restrito. 

 Juan de Robles defende as novas normas jurídicas, enumerando os benefícios 

decorrentes dela. Bem como recorre ao tratado de Vives para refutar Domingo de Soto, na 

medida em que aposta pela secularização do patrimônio dos hospitais e a distribuição de 

esmola deixando nas mãos do clero o controle do funcionamento das instituições de 

assistência. Corrobora a ideia de que, as autoridades públicas têm de buscar solução para as 

enfermidades dos pobres verdadeiros. Vale lembrar também que uma inovação em sua 

proposta é o auxílio domiciliar. 

 A estrutura argumentativa de Robles se baseia em respostas diretas a obra de Soto. 

Félix Santolaria Sierra afirma que o debate entre as duas obras não pode ser resumido a 

                                                           
18

 Ibidem.  
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dicotomia entre a mentalidade medieval de Soto contra a mentalidade moderna de Robles 

pois, ambos compartilham o mesmo universo cultural e são filhos de sua época. 
19

  

 Assim, Perrota aponta que o ideal medieval de pobreza não se dava conta que a 

mendicidade da época moderna era algo completamente distinto e o mais moderno 

compreendia a mesma como problema social. Mas ambas possuíam uma fronteira comum, 

acabavam por não relacionar o panorama econômico com o aumento do número de 

vagabundos. Apenas no século XVII os economistas começam a ficar mais conscientes das 

crises econômicas e começam a ver a mendicidade como um elemento de adversidade. O 

autor adota essa virada para o economicismo como uma tomada de consciência.
20

 

 As obras de Vives, Soto e Robles são um marco, praticamente todas as teses  sobre a 

pobreza e a assistência propostas do século XVI ao XVIII na Espanha são reflexões inspiradas 

diretamente nesses autores.  Portanto, em 1564 Laurencio Villavicencio lança um ataque 

contra a obra de Vives, com a tentativa de reforço da tese de Soto. Gabriel de Toro em 1575 

procura uma visão da teologia tradicional também proposta por Soto, com a tese de que a 

propriedade privada tem função social. Configuram então algumas das teses posteriores sobre 

a pobreza. 

 

                                                           
19

  Estudo preliminar e notas de Luis Frayle Delgado In.VIVES, Juan Luis. El socorro de los pobres: La 

comunicación de bienes.. Madrid: Editorial Tecnos, 2013.pp.30. 
20

  PERROTA, Cosimo. La disputa sobre los pobres em los siglos XVI y XVII: España entre desarrolo y 

regresión. Cadernos de CC.EE., n
o
 37, 2000.pp.113. 
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PHILOBIBLON OU O DIABO NA LIVRARIA DO MARQUÊS 

Claudio Correa
*
 

 

 Segundo o tratado escrito pelo bispo de Durham, Richard de Aungerville, 

cognominado Richard de Burry, em meados do século XIV, philobibloné aquele que tem os 

livros por amigos, investido da tarefa de policiá-los e cuidá-los. O amor que se lhes deve 

advém não somente de suas características materiais mais imediatas, mas também por serem 

repositórios de sabedoria e guardiões da memória e da história. Vítimas dos vícios e 

negligências mil, são esses objetos frágeis em mãos de leitores cujo zelo e ponderação faltam. 

Ao sábio, ao erudito e aos estudantes, assim como aos príncipes, juízes, doutores e prelados, é 

recomendado se dedicar com diligência aos livros.
1
 

 Em diferentes termos e com diferentes características o bibliófilo aparece igualmente 

relacionado ao universo das letras. Não sendo atividade de capital, a bibliofilia se insere na 

esfera das práticas de colecionismo. Atento aos aspectos externos e internos, que cingem o 

objeto de coleção, quer o sujeito formar um conjunto que seja harmônico e coerente, contenha 

algumas raridades e se relacione com alguma tradição cultural, autor ou escola literária.
2
 O 

acervo reunido, dessa forma, constitui-se a partir de critérios particulares de pertencimento e 

por uma percepção abstrata e artificial do traço comum partilhado pelos itens. Enquanto 

“lugares de memória, são simples e ambíguos, naturais e artificiais, abertos às experiências 

mais sensíveis e ao mesmo tempo alvos de complexas elaborações abstratas. São lugares nos 

três sentidos do termo: material, simbólico e funcional”.
3
 

 Para Pierre Bourdieu, uma vida constitui o traço orgânico de uma história que toma a 

trajetória, o cursus, de um indivíduo como o fio condutor da sucessão dos acontecimentos. 

Assim, a narrativa biográfica é por natureza cronológica e lógica, por dispor de um princípio 

marcado e de um fim anunciado, com um desenvolvimento necessário entre estes extremos. O 

grau de distância que a biografia mantém em relação à realidade é justamente a do sentido ou 

da coerência, presente na retórica e ausente na vivência. A multiplicidade da personalidade 

que os sujeitos exprimem como identidade é de tal modo fragmentada que seria tarefa 

                                                 
*
Mestrando em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Bolsista do CNPq. 

1
  BURY, Ricardo. Philobiblon, ou, O amigo do livro. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2007. 

2
  MORAES, Rubens Borba de. O bibliófilo aprendiz. Brasília: Briquet de Lemos Livros; Rio de Janeiro: Casa 

da palavra, 2005, p. 17-27. 
3
 GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Colecionismo e lugares de memória. In: MAGALHÃES, Aline 

Montenegro; BEZERRA, Rafael Zamora (org.). Coleção e colecionadores: a polissemia das práticas. Rio de 

Janeiro: Museu História Nacional, 2012, p. 229, 230. 
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impossível tentar estabelecer uma unidade entre as diversas experiências, marcando como 

referencial sincrônico único a “nominação” ou identidade civil, o nome próprio.
4
 

Os três pontos de consideração dispostos acima têm a finalidade de situar nosso 

referencial para o recorte proposto à comunicação que segue, a eleição de alguns pontos da 

carreira de Mariano José Pereira da Fonseca a partir de sua aproximação com os livro. Diante 

da trajetória do personagem, a definição de um philobiblon ficou mais clara do que a de um 

bibliófilo, mais de um policiar do que de um colecionar. Nosso critério de reunião dos 

indícios não pretendeu realizar uma biografia ou nota biográfica, mas integrar, na forma de 

estudo de caso, um dos censores da Mesa do Desembargo do Paço às diferentes conjunturas 

nas quais se viu posto, atuando sobre e sofrendo as influências de seu tempo. 

 

A CONJURAÇÃO CARIOCA DE 1794 

 A tese de doutoramento do professor Afonso Carlos Marques dos Santos, defendida 

em 1982 e publicada em 1992, apesar de necessitar de sistemática revisão sobre diversos 

aspectos, ainda é o trabalho de maior fôlego acerca do movimento que ficou conhecido na 

historiografia como Conjuração Carioca ou Conjuração do Rio de Janeiro. Divida em cinco 

capítulos, tomados o primeiro como introdução e o último como conclusão, estabelece em três 

partes o desenvolvimento da questão a ser debatida: a administração do vice-reinado do Brasil 

pelo conde de Resende na conjuntura da Revolução Francesa; o processo de devassa 

empreendido entre 1794 e 1797 contra os membros da Sociedade Literária do Rio de Janeiro; 

e, a acomodação dos letrados coloniais ao projeto de integração das diferentes partes do 

Império português ao conjunto do novo Império luso-brasileiro.
5
 

 Dentre os onze acusados da devassa está Mariano José Pereira da Fonseca, natural do 

Rio de Janeiro. Enviado para a metrópole antes de completar doze anos de idade para estudar 

no Real Colégio de Mafra, lá permaneceu até obter bacharelado em matemática e filosofia 

pela Universidade de Coimbra. A morte prematura do pai, porém, frustrou seus planos de 

seguir para a Universidade de Edimburgo e lhe trouxe de volta ao Rio de Janeiro, a fim de 

assumir os negócios herdados. Ao chegar a cidade, estabeleceu logo ligações com o professor 

régio de retórica, o poeta Manuel Inácio da Silva Alvarenga.
6
 

                                                 
4
 BOURDIEU, Pierre. A ilusão Biográfica. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes (orgs.). Usos 

e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1996,p. 183-191. 
5
 SANTOS, Afonso Carlos Marques dos. No rascunho da Nação: Inconfidência no Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 1992. 
6
 Ibidem, p. 92-93; HIGGS, David. Espaço urbano e pecado no Rio de Janeiro nos finais do século XVIII. 
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 Além de Mariano e Silva Alvarenga, integravam o círculo intelectual da cidade outros 

personagens, que se encontravam em locais como a botica de Luís José da Silva, localizada à 

Rua Direita e o andar térreo da casa do poeta, onde se reuniam os membros da Sociedade 

Literária.
7
 Aos poucos espaços que forneciam a tímida dinâmica ao ambiente cultural carioca 

se somava a “Livraria do Teixeira”, loja de secos e molhados que vendia uma diversidade de 

itens, inclusive livros.
8
 Ainda era possível adquirir as gazetas e os livros vindos com as 

notícias e as publicações da Europa nos navios que tomavam a cidade como destino ou 

naqueles que utilizavam o porto como entreposto na viagem para a Ásia. 

 De qualquer modo, Mariano fora apartado repentinamente do ambiente intelectual 

coimbrão, onde mesmo com a estrita vigilância das autoridades a vida cultural dos estudantes 

possuía contornos provavelmente mais agitados do que na colônia. Não há dúvidas de que a 

tentativa de abafar as notícias da revolução francesa e do ideário das Luzes era extremamente 

mal sucedida. O que lhe provocara o interesse e a animação pelas questões do século, fazendo 

com que sua inquietação em participar de grupos de discussões se formasse a despeito da 

proibição do vice-rei de estabelecimento de sociedades e agremiações de letrados.
9
 

 Por intriga de um dos membros da Sociedade e por conta da política autoritária levada 

a cabo pelo vice-rei, Mariano se viu preso durante quase três anos sem que se formasse culpa 

pelas acusações de que era alvo. O pedido para a conclusão do processo veio em 1797, por 

ofício do ministro da Marinha e Ultramar D. Rodrigo de Souza Coutinho, que mandava dar 

definição ou enviar os acusados e os autos para a Corte. O relatório do desembargador 

presidente do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, Antônio Diniz da Cruz e Silva, concluiu 

em resposta que os prisioneiros deviam ser soltos, por terem suas penas purgadas pelos 

incômodos da prisão e por nada se ter achado contra eles, apesar das contradições 

apresentadas nos depoimentos e da presença de escritos defesos entre os papéis 

sequestrados.
10
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7
 SANTOS, Afonso Carlos Marques dos. No rascunho da... Op. cit., p. 92; NEVES, Guilherme Pereira das. 

História, teoria e... Op. cit., p. 234.  
8
 CAVALCANTI, Nireu O. A livraria do Teixeira e a circulação de livros na cidade do Rio de Janeiro de 1794. 

Revista Acervo - Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1-2, p. 183-194, jan.-dez. 1986. 
9
 SANTOS, Afonso Carlos Marques dos. No rascunho da... Op. cit., p. 31. 

10
 Documentos relativos a prisão de M. I. da Silva Alvarenga, Marianno J. Pereira da Fonseca e outros, por 

ordem do Conde de Rezende. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, t. XXVIII, 

n. 30, 1865, p. 157-161. 
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Não sabemos se Pereira da Fonseca tinha ou não ambições liberais ou revolucionárias 

na década de 1790 e menos ainda se o grupo de letrados cariocas possuía ou não potencial 

para formar um movimento sedicioso e autonomista no Rio de Janeiro, como tivera o grupo 

de Minas antes e posteriormente o da Bahia e o de Pernambuco.
11

 Suas ambições, caso 

existissem, foram desarticuladas e sua postura crítica arrefecida nos moldes do sistema, 

passando a se enquadrar rigidamente dentro das qualidades necessários aos fiéis vassalos da 

coroa. Para tanto, a colaboração entre os ministros portugueses e os letrados da América 

Portuguesa, ocupando posições e contribuindo para a formulação das políticas de Estado, 

contribui para que uma via alternativa à revolução se formasse, uma solução monárquica, 

federativa, imperial e controlada.
12

 

 No período que compreende da saída da prisão até a transferência da Corte, Mariano 

nupciou em 1800, constituindo família com cinco filhos. Logo em seguida, iniciou suas 

atividades na administração régia, junto ao novo vice-rei, Fernando José de Portugal e Castro, 

futuro conde e marquês de Aguiar. Ocupou o cargo de deputado da Mesa de Inspeção do Rio 

de Janeiro, até que, em 1808, passou a ser também deputado da Real Junta de Comércio, 

Agricultura, Fábricas e Navegação do Brasil, tesoureiro e um dos diretores da Impressão 

Régia, da Real Fábrica de Pólvora e do Arsenal do Exército.
13

 Concomitantemente, exerceu 

no cargo de censor régio o controle do ideário que, anos antes, haviam lhe dirigido por 

denúncias até a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição.  

 

LUZES NA BIBLIOTECA DE MARIANO JOSÉ PEREIRA DA FONSECA 

 Nas primeiras horas da manhã do dia 6 de dezembro de 1794, o desembargador João 

de Figueiredo se dirigia, junto ao tabelião Ignácio Miguel, para a casa de Mariano José Pereira 

da Fonseca. As ordens do conde de Resende eram para que se procedesse “o inventário e 

sequestro de todos os bens”, incluindo “todos os livros e papéis que neles houverem”. 

Realizada a tarefa, deveria o desembargador volver para o Paço, a fim de dar contas ao vice-

rei.
14

 

                                                 
11

 Os movimentos sediciosos citados são, respectivamente: Minas, 1789; Bahia, 1798; e Pernambuco, 1801. 
12

 MAXWELL, Kenneth. A geração de 1790 e a ideia do império luso-brasileiro. Chocolates, piratas e outros 

malandros: ensaios tropicais. São Paulo: Paz &Terra, 1999, p. 190. 
13

 SISSON, S. A. (ed.). Galeria dos brasileiros ilustres. Brasília: Senado Federal, 1999, p. 211-217; NEVES, 

Guilherme Pereira das. História, teoria e... Op. cit., p. 235. 
14

 Sequestro feito em 1794 nos bens que foram achados do bacharel Mariano José Pereira da Fonseca. 

Transcrição de Ignácio Miguel Pinto Campello. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de 

Janeiro, t. LXIII, p. 14-18, 1901. 
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 Da “Relação dos livros apreendidos” nesta ocasião estão arrolados 61 títulos em 97 

volumes, uma livraria modesta, mas considerável. Para proceder a sua classificação, 

utilizamos um critério da época, tomando a organização da biblioteca do conde da Barca 

como parâmetro. São cinco os nichos no qual se acham os livros: Jurisprudência (incluindo 

direto canônico, civil, público, natural e das gentes); Ciências e Artes (filosofia, ética e moral, 

economia, história natural, medicina, matemática, desenho...); Belas Letras (gramáticas, 

dicionários, retórica, poesia, contos, novelas, correspondências...); História (cronologias, 

memórias, geografia, viagens...); e Teologia (orações, missais, história eclesiástica...).
15

 

Encontramos a seguinte proporção: 

 

Tabela I – Livraria de Mariano José Pereira da Fonseca em 1794  

Categoria n. de títulos n. de volumes Proporção 

Jurisprudência 1 2 2% 

Ciências e Artes 23 38 38% 

Belas Letras 16 20 26% 

História 9 17 15% 

Teologia 7 8 11% 

Não identificado 5 12 8% 

Total 61 97 100% 

 

 Podemos observar o número reduzido de obras de teologia, a religião aparece como 

penúltima categoria, só perdendo para a jurisprudência, representada por dois volumes da 

obra “Os direitos das gentes”, tratado de Vattel. A ausência de uma quantidade significativo 

de obras religiosas é fato dissonante em relação à generalidade das bibliotecas do Antigo 

Regime.
16

 

 Um épico bíblico, publicado originalmente na Inglaterra, integrava a linha das Belas 

Letras da livraria, Paraíso Perdido de John Milton, em inglês. Poema no qual são narradas as 

                                                 
15

 O método/critério utilizado para classificar a biblioteca de Mariano foi inspirado na análise realizada em: 

NEVES, Lucia Maria Bastos P. Luzes nas Bibliotecas de Francisco Agostinho Gomes e Daniel Pedro Müller, 

Dois intelectuais luso-brasileiros. Actas do Congresso Internacional “Espaço Atlântico de Antigo Regime: 

poderes e sociedades”. Lisboa: Biblioteca Digital Camões, 2008. 
16

 Ibidem, p. 8. A análise geral dos documentos da Mesa do Desembargo do Paço entre 1808 e 1821 demonstra 

que a livraria dos viajantes e o estoque dos negociantes de livros era composto em grande parte por obras 

religiosas como missais, tratados teológicos, bíblias, hagiografias, livros de horas, orações, história eclesiásticas, 

etc. 
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penas dos anjos caídos após a rebelião no Paraíso e a queda do homem dos jardins do Éden. 

Obra proibida em Portugal, por seu enredo considerado libertino e licencioso. The Seasons, 

por James Thomson, também aparece na lista de obras inglesas, que somam sete e nas quais 

encontramos um dicionário inglês-francês francês-inglês. O idioma é dado relevante na 

configuração da biblioteca e da mentalidade dos letrados luso-brasileiros. A seu respeito o 

Mariano de quinze anos após o sequestro irá comentar sobre uma lista de livros enviada para a 

sua censura: 

Há nela todavia algumas obras, cuja admissão eu não aprovara se as achasse 

em Francês [...] Poderá adiantar a minha censura a alguns outros Livros, se 

me não parecerá desnecessário sobre obras em Inglês, cujos leitores 

Portugueses nesta Capital são tão poucos, que o seu número corresponde a 

uma fração insignificante, e inatendível. Tenho assistido a alguns leilões de 

Livros Ingleses pertencentes a Estrangeiros, que faleceram, ou se 

ausentaram, e nunca acham lançadores Portugueses sendo em tais leilões, 

que se podem comprar semelhantes livros por preços mais baratos, sendo 

extraordinariamente caros, ainda mesmo pelo seu primeiro custo em 

Inglaterra.
17

 

 

E, completava mais adiante comparando, 

A facilidade com que se aprende a Língua Francesa, a variedade e barateza 

dos seus Livros, o uso universal deste Idioma, em que se acham traduzidas 

todas as Obras Clássicas das Nações antigas e modernas, fazem hoje o seu 

estudo quase necessário e indispensável, e de algum modo inutiliza o da 

Língua Inglesa aliás muito difícil de pronunciar, e traduzir. A universalidade 

pois; e a vulgaridade da primeira a fazem perigosa, podendo servir de 

condutor e veículo de opiniões errôneas, falsos princípios, e doutrinas 

perniciosas, que se difundem por todas as classes da Sociedade com uma 

rapidez incrível favorecida pela moda, curiosidade e o espírito geral de 

inovação. É pois sobre os Livros franceses que seria funesta e repreensível a 

indulgência dos Censores, devendo responder perante a Deus e Vossa 

Majestade dos males que pode ocasionar a sua negligência e omissão.
18

 

 

 Guardava certa razão, uma vez que nos interrogatórios diante do desembargador Cruz 

e Silva fora inquirido somente sobre a presença de duas obras proibidas, ambas em francês. 

Os seis volumes das obras completas de Voltaire e Histoire philosophique des établissements 

et du commerce des Européens dans les deux Indes, do abade Raynal, em 3 volumes. Ambas 

coleções incompletas e em formato pequeno, in-oitavo.
19

 

 Por fim, cabe sublinhar o gosto de Mariano sobre as ciências e as artes, no interesse 

manifestado pelas coisas de utilidade para o progresso material e intelectual dele e de sua 

                                                 
17

 Arquivo Nacional - Rio de Janeiro. Fundo Mesa do Desembargo do Paço, Seção Licenças, caixa 171. O 

documento está sem numeração lógica na referida caixa, mas trata do Parecer à Solicitação de despacho de livros 

solicitadas por Matheus Buchanan na Alfândega do Rio de Janeiro em 22 de março de 1819. 
18

Idem. 
19

 Sequestro feito em... Op. cit.; SANTOS, Afonso Carlos Marques dos. No rascunho da... Op. cit., p. 93. 
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pátria. Um traço da geração pós-pombalina. Bem como seus contemporâneos, tomou a 

matemática como disciplina capaz de apreender a realidade universal das coisas e de interferir 

na natureza.
20

 Enquanto outros súditos luso-americanos encaravam a economia política, Silva 

Lisboa, a mineralogia, José Bonifácio de Andrada e Silva, ou as ciências naturais, como 

Manuel Ferreira da Câmara,
21

 nosso personagem encarnou o papel que a sorte lhe atribui. Nas 

palavras do professor Guilherme Pereira das Neves: “potencial condição de herói da nação-

em-seu-berço”.
22

 Não cumprido, assim como não cumprira o objetivo de cursar medicina em 

Edimburgo. De todo modo, foi administrador hábil das repartições da coroa e posteriormente, 

político respeitado. 

 

LER, ESCREVER, CONTAR E CENSURAR: O MARQUÊS DE MARICÁ 

 Conforme ficou evidenciado até aqui, a trajetória de Mariano José Pereira da Fonseca 

é primeiro de conformação aos quadros políticos e administrativos do ordenamento do 

Império Luso-brasileiro. Sua carreira se consolida junto à permanência da corte portuguesa no 

Brasil, momento no qual suas qualidades e méritos são postos a prova em função do exercício 

de diversos cargos do serviço da Coroa. É, porém, a partir de 1822 que a curva dos 

acontecimentos o alça ao governo de fato.  

 Quando nomeado ministro da Fazenda em 1823, cargo que ocupou até 1825, as 

tensões internas e externas se amontoavam diante de uma independência ainda em processo. 

Em 1824, se viu diante da tarefa de elaborar a Constituição outorgada no mesmo ano. Senador 

a partir de 1826, sua atuação legislativa aparentemente não legou marcas. Visconde desde 

1825, foi elevado à grandeza de Marquês de Maricá, com honras em 1829, permanecendo 

como senador e conselheiro oficioso de diversos ministros.
23

 

 Empregado anteriormente na tarefa de ler e censurar, podia agora o velho patriarca da 

independência, panteão que à historiografia também não logrou alcançar, devido a sua postura 

sempre moderada, pousar a pena em escrever e contar. Em 1843 aparecia com o volume de 

suas Máximas, Pensamento e reflexões, que começara a editar desde 1839, quando se afastara 

dos assuntos públicos. Composta por artigos que começou a publicar na imprensa em 1813, o 

caráter moralizante de obra apresenta um perfil conservador que condiz com a biografia do 

                                                 
20

 BADINTER, Elisabeth. As paixões intelectuais. Vol. 1: Desejo de glória, 1735-1751. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2007, p. 26. 
21

 MAXWELL, Keneth. A geração de 1790... Op. cit. 
22

 NEVES, Guilherme Pereira. História, teoria e... Op. cit., p. 221. 
23

 SISSON, S. A. (ed.). Galeria dos brasileiros... Op. cit., p. 211-217; NEVES, Guilherme Pereira das. História, 

teoria e... Op. cit., p. 235. 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
           24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

250 

 

autor. Sublinhadas e mal-ditas pela crítica e pelos historiadores como um enfadonho retrato 

do senso comum, são a evidência plena de que o nosso ilustrado não fez, por vontade ou 

inaptidão, uso público de sua razão em todos os domínios, conforme argumenta Kant na 

resposta à pergunta O que é esclarecimento? Limitou-se ao círculo da esfera do privado em 

1794, entre 1808 e 1821 e durante o restante de sua vida. Evitava se comprometer emitindo 

juízos que não fossem técnicos e práticos, um perfeito vassalo e fiel súdito, arquétipo do 

arcaísmo.
24

 

                                                 
24

 As Máximas, pensamentos e reflexões estão disponíveis em: 

<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/marica.html.>. Acesso em: 30 jan. 2018. Sobre as considerações acerca de 

Mariano, ver: SISSON, S. A. (ed.). Galeria dos brasileiros... Op. cit., p. 211-217; NEVES, Guilherme Pereira 

das. História, teoriae... Op. cit. (sobretudo os capítulos “As máximas do Marquês” e “O Rio de Janeiro de 1794 

no tribunal da Luzes de R. Koselleck”, em coautoria com Lucia Bastos); MARTINS, Wilson. História da 

inteligência brasileira. 3ª ed.Ponto Grossa, PR: Ed. UEPG, 2010, v. 2. (xerox, sem paginação). A resposta de 

Immanuel Kant à pergunta O que é esclarecimento? está disponível, em tradução de Luiz Paulo Rouanet, em: 

<https://bioetica.catedraunesco.unb.br/wp-content/uploads/2016/04/Immanuel-Kant.-O-que-%C3%A9-

esclarecimento.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
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OS ALEMÃES E O TRÁFICO TRANSATLÂNTICO DE 

ESCRAVOS PARA AS AMÉRICAS  

Elisa Michahelles Dourado 

 

Com o recrudescimento das tentativas de se escrever histórias globais - não mais 

centradas em unidades de análise nacionalmente definidas e privilegiando-se análises 

relacionais ou comparativas – têm-se levantado o debate sobre a participação mais ampla da 

Alemanha e de alemães na construção do mundo atlântico
1
. Defensores desta abordagem 

propõem uma perspectiva distinta, uma que coloque em xeque conceitos forjados no próprio 

nascimento das ciências sociais no século 19, como estado, nação e sociedade
2
. Dentro das 

perspectivas anteriores, a acepção de que a Alemanha nada teria a ver com a instituição da 

escravidão se baseava em sua consolidação tardia enquanto estado-nação, em 1871.
3
 As lentes  

demasiado focadas em limites nacionais
4
  não permitiam enxergar o entrelaçamento mais 

amplo entre a região da Europa que posteriormente viria a ser a Alemanha com a África e as 

Américas.  

Esse trabalho pretende traçar os pontos de contato entre essas regiões e apontar para o 

fato de que, para se compreender melhor as dinâmicas que compuseram o surgimento do 

sistema mundial capitalista na Época Moderna, análises de uma lente grande angular podem 

oferecer o melhor caminho. O Sacro Império Romano-Germânico era composto por um 

emaranhado de ducados, condados, principados, cidades livres e outros territórios soberanos. 

Por seu tamanho, tinham pouco impacto na geopolítica internacional e pouca chance de 

organizarem empreendimentos custosos como era o tráfico transatlântico de escravos. 

Somente o principado de Brandenburgo (que, a partir de 1701 torna-se o reino da Prússia), 

deixou evidências de participação no tráfico. Os documentos referentes à sua atuação, no 

entanto, foram quase todos destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Restaram 

transcrições compiladas do século 19, que formam grande parte da base documental da 

bibliografia que se debruça sobre o assunto.
5
Esse artigo integra um projeto maior que visa à 

                                                        
1
RAPHAEL-HERNANDEZ, Heike, WIEGMINK, Pia. German entanglements in transatlantic slavery: an 

introduction. AtlanticStudies, 14:4, 2017, pp. 419-435.   
2
 WALLERSTEIN, Immanuel. Apelo ao debate sobre o paradigma. Impensar as ciências sociais. 2009. 

CONRAD, Sebastian. What is Global History? Princeton University Press, 2016. 
3
 Forum. Globalizing Early Modern German History. German History, Vol 31, no. 3, 2013, pp. 366-382.  

4
 A figura de retórica devo ao professor de História Social da UFF, Tâmis Parron.  

5
 A maior parte da bibliografia secundária foi escrita entre 1885-1945, fortemente marcada pelos interesses 

expansionistas alemães. Ver: JONES, Adam. Archival Materials on the Brandenburg African Company (1682-

1721). History in Africa, Vol. 11, 1984, pp. 379-389. 
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investigação da participação mais ampla de alemães na economia moderna da escravidão, 

tentando abarcá-la em todos os seus aspectos, desde as suas formas indiretas, com a 

fabricação e circulação de produtos para troca por escravizados no comércio triangular, como 

o linho, o crescimento do consumo de produtos coloniais por europeus, e sua forma mais 

direta, a participação efetiva no tráfico transatlântico de escravos para as Américas. No 

escopo dessa apresentação será analisada a tentativa de atuação das companhias de comércio 

criadas pelo principado de Brandenburgo. A Brandenburgisch-AfricanischeCompagnie 

(BAC), fundada em 1682 e a sua sucessora, Brandenburgisch Africanisch-amerikanische 

Compagnie (BAAC), que atuará de 1692 a 1717, e seu lugar no quadro maior do tráfico 

transatlântico de escravos para as Américas. 

 

*** 

 

No ano de 1710, o comerciante africano John Conny ocupou o forte brandenburguês 

de Grossfriedrichsburg, cuja construção iniciou-se em 1683 no noroeste da atual Gana, o 

Cabo dos Três Pontos. Expulsou o diretor-geral da Companhia Africana-americana 

Brandenburguesa (BrandenburgischAfricanisch-amerikanischeCompagnie, doravante BAAC) 

e recebia os navegantes que lá atracavam em uniforme prussiano, negociando com qualquer 

um que quisesse comprar escravos. Foram necessários sete anos de conflitos armados dos 

holandeses contra Conny para que pudessem tomar conta do forte, adquirido pela Companhia 

das Índias Ocidentais (WIC) em 1717. A BAAC, refundada em 1692 pelo fracasso financeiro 

de sua antecessora, a Companhia Africana Brandenburguesa (Brandenburguisch-Africanische 

Compagnie, BAC), decretava definitivamente a sua falência. 

O caráter anedótico do episódio ilustra o fracasso do empreendimento escravista 

brandenburguês e poderia apontar para a sua relativa insignificância em comparação com o de 

portugueses, holandeses, ingleses e franceses na história do tráfico transatlântico de escravos. 

Mas o estudo de sua atuação pode jogar luz sobre os chamados “poderes menores” em sua 

disputa na costa ocidental da África, até recentemente regiões eclipsadas pela historiografia 

atlântica.
6
 

                                                        
6
 EMMER, Pieter. Slavery and the Slave Trade of the Minor Atlantic Powers. The Cambridge World History of 

Slavery, Cambrigde, 2011, pp. 450-476. ZAUGG, Roberto. Grossfriedrichsburg, the first German Colony? 

Brandenburg-Prussia, Atlantic Entanglements and National Memory. Em: OSEI-TUTU, John Kwado e SMITH, 

Victoria Ellen. Shadows of Empire in West Africa, African History and Modernities, 2018, pp. 33-73. E 

WEINDL, Andrea. Die Kurbrandenburgerim „atlantischen System‟, 1650-1720. 
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SURGIMENTO E CONSOLIDAÇÃO 

Os planos para a criação de companhias de comércio nos moldes da Companhia das 

Índias Orientais (VOC) e Ocidentais (WIC) podem ser identificados desde os anos 1630 na 

corte dos Hohenzollern
7
. A Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) impediu a sua execução.

8
 As 

tentativas subsequentes falharam por motivos financeiros ou políticos. Foi na década de 1680, 

coincidindo com a estruturação da marinha brandenburguesa e a expressiva atuação do 

comerciante holandês Benjamin Raule (1634-1707), ex-acionista da WIC, que uma 

companhia pôde ser criada.
9
 Em 1675, Raule recebeu cartas de corso do príncipe eleitor, 

Frederico Guilherme, para apreender navios suecos, então em guerra contra Brandenburgo. 

Tornou-se diretor da marinha, constituída inicialmente por navios do próprio Raule e de 

navios por ele capturados. No ano seguinte, zarpava a primeira expedição com bandeira 

brandenburguesa em direção à costa ocidental africana, custeada pelo próprio Raule e 

parceiros comerciantes, enquanto o príncipe responsabilizava-se pela tripulação e pela 

bandeira. Em carta de instrução ao capitão Joris Bartelsen, consta o objetivo da viagem do 

navio Wappen von Brandenburg “na costa da Guiné e Angola”: obter ouro, “dentes” 

(marfim), trigo, escravos e “o que mais for encontrado de utilidade para o príncipe”
10

. O 

capitão obtinha o direito de vendê-los em Cádiz, Lisboa, nas Canárias ou secretamente no 

Caribe.  

No último parágrafo da carta de instrução, pede-se ao capitão que traga “papagaios, 

macacos e outros animais raros, além de meia dúzia de escravos belos e jovens, por volta de 

14, 15 ou 16 anos” para a Corte.
11

 O navio foi confiscado por capitães da WIC, e o Morian 

expulso da costa. Antes de sua expulsão, no entanto, o capitão da última expedição conseguiu 

travar as primeiras negociações para a construção de um forte no Cabo das Três Pontas. Dois 

anos depois dessas primeiras expedições, fundou-se a Brandenburgisch-Africanische 

                                                                                                                                                                             
ArbeitspapierezurLateinamerikaforschung, 2/3, 2001, disponível em http://lateinamerika.phil-fak.uni-

koeln.de/fileadmin/sites/aspla/bilder/arbeitspapiere/weindl.pdf (último acesso em 14/09/2018), p. 26. 
7
 Os Hohenzollern são a dinastia que governa a região desde o século XV. 

8
WEINDL, Andrea. Die Kurbrandenburgerim „Atlantischen System‟, 1650-1720. 

ArbeitspapierezurLateinamerikaforschung, 2/3, 2001, disponível em http://lateinamerika.phil-fak.uni-

koeln.de/fileadmin/sites/aspla/bilder/arbeitspapiere/weindl.pdf (último acesso em 14/09/2018), p. 9. 
9
 Idem, p. 10 e WEINDL, Andrea. The Slave Trade of Northern Germany from the Seventeenth to the 

Nineteenth Centuries. Em: ELTIS, David e RICHARDSON, David. Extending the Frontiers: Essays on the New 

Transatlantic Slave Trade Database,Yale University Press, 2008, p. 252. 
10

SCHÜCK, Richard. Brandenburg-PreussensKolonialpolitikunter dem grossenKurfürsten und 

seinenNachfolgern, 1641-1721, Band 2, Leipzig, 1889, nr. 46, p. 95 e WEINDL, Andrea, The Slave Trade of 

Northern Germany (…), p. 252. 
11

 Idem, p. 95. 
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Compagnie (BAC), com um capital inicial de cinquenta mil taler
12

e o direito de explorar por 

trinta anos os “locais livres” da África ocidental, buscando o comércio de pimenta, marfim, 

ouro e escravizados com a sua base na cidade de Emden.
13

 No topo da hierarquia situava-se o 

príncipe-eleitor. A companhia possuía força militar própria e a permissão para travar guerras 

de defesa no ultramar. Todos os que pudessem arcar com o valor mínimo de duzentos taler 

podiam ser acionistas, sendo as funções e os direitos na Companhia proporcionais à quantia 

investida. A partir de mil taler, por exemplo, podia-se votar nas assembleias gerais. O 

comércio de particulares com africanos era estritamente proibido.
14

 

Seguimos o Morian em sua segunda expedição à costa ocidental africana. Junto com o 

Kurprinz von Brandenburg foi equipado para retomar as negociações de construção de um 

forte. Iniciaram-se os trabalhos para a construção de Grossfriedrichsburg, que se estenderiam 

durante quinze anos, pois a maior parte do material tinha que ser trazida da Europa.
15

Aqui, 

vale uma breve diminuição das lentes de grande angular para acompanhar dois relatos de 

viajantes com maiores detalhes. O major Otto Friedrich von der Gröben, viajando na 

expedição, travou os contatos iniciais e conseguiu estabelecer um acordo com “caboceiros” 

locais, como são nomeadas genericamente nas fontes as chefias africanas locais, e assegurar 

uma área em Pokesu, hoje, Princes Town, onde havia uma comunidade Nzema no Cabo dos 

Três Pontos.
16

 Von der Gröben legou escritos de sua expedição, reeditados no século XIX 

tardio quando o interesse pelo passado “colonial” alemão ressurgia em meio a um contexto de 

unificação e da renovação de interesses expansionistas alemães. Mas também no século XVII 

existia interesse pelo mundo atlântico. Seu relato foi impresso e publicado em 1694 pelo 

príncipe-eleitor. Abarca “curiosidades” para um público europeu em que a cultura da notícia 

já havia se estabelecido
17

, como a arquitetura, os usos e costumes locais e o dia a dia de sua 

                                                        
12

 Nome dado a moeda de prata que circulava em quase todo o território europeu desde o século XVI.  
13

WEINDL, Andrea. Die Kurbrandenburgerim„Atlantischen System‟(...), p. 12 e ZAUGG, Roberto. 

Grossfriedrichsburg: the first German Colony? (…). 
14

 WEINDL, Andrea. Die Kurbrandenburgerim„Atlantischen System‟ (...), p. 13 
15

 WEINDL, Andrea. Die Kurbrandenburgerim„Atlantischen System‟ (...) p. 20 
16

 “Caboceiros” era como os portugueses se referiam a quem consideravam as elites locais na costa ocidental 

Africana. Os povos Nzema são considerados um subgrupo dos Akan, grupo étnico-linguístico da África 

Ocidental. Segundo Adam Jones, que transcreveu e traduziu inúmeras fontes brandenburguesas, há pouca 

informação etnográfica nos documentos da BAC/BAAC. Ver também ZAUGG, Roberto. Grossfriedrichsburg, 

the first German Colony? Brandenburg-Prussia, Atlantic Entanglements and National Memory. Em: OSEI-

TUTU, John Kwado e SMITH, Victoria Ellen. Shadows of Empire in West Africa, African History and 

Modernities, 2018, pp. 33-73. 
17

 BURKE, Peter e BRIGGS, Asa. Uma história social da mídia, de Gutenberg à Internet. Zahar, Rio de Janeiro, 

2016. 
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estadia de oito meses, fazendo jus à recomendação de que os capitães e tripulantes deveriam 

manter registros periódicos.
18

 

Em um cenário de disputas entre poderes europeus em território africano, com cerca 

de quarenta fortificações e feitorias vizinhas em trezentos quilômetros, outras feitorias foram 

criados com a bandeira de Brandenburgo: no ano seguinte, em Akwida, construiu-se a 

fortificação Dorotheenschanze. O porto de Takoradi também foi negociado, em 1685, e 

perdido quatro anos depois para os holandeses. Em 1687, o capitão Cornelius Reers 

conseguiu negociar um contrato com o rei da ilha de Arguim, na costa da atual Mauritânia. A 

partir de 1694, a BAAC também mantinha uma base em Ouidá, na Costa dos Escravos.
19

 Para 

o historiador italiano Roberto Zaugg, não se pode classificar o forte de Grossfriedrichsburg 

como um empreendimento “alemão”. Em primeiro lugar, pelo motivo mencionado acima, de 

que a consolidação alemã enquanto estado-nação só ocorre no século XIX tardio. A maioria 

de seus acionistas eram holandeses tentando contornar o monopólio da WIC. A língua franca 

no principal porto de saída de embarcações, em Emden, era tanto o holandês quanto o alemão. 

Muitas correspondências administrativas também eram escritas em holandês. Mais que 

distinguir nacionalidades, interessa aqui ilustrar a atuação conjunta dos “poderes menores” na 

competição pelo acesso a ouro, escravizados e lucros provenientes do tráfico de escravos, 

tomando como exemplo o empreendimento brandenburguês. Zaugg nos oferece uma tabela de 

1712 contendo os nomes, origens e tarefas dos funcionários do forte: dos vinte e cinco nomes 

listados (entre contadores, soldados, sargentos, aspirantes, carpinteiros, pedreiros e 

trompetistas), dezenove eram europeus: nove vieram das Províncias Unidas, nove de 

diferentes territórios germânicos e um da França. Dos outros seis, três são de origem africana, 

dois, súditos portugueses vindos do Brasil, e o último, português nascido na Índia. Em 1709 

registrou-se 168 escravizados trabalhando para a manutenção do forte.
20

 

O médico e cirurgião Paulo Oettinger (1666-1746) integrou uma expedição saída de 

Emden em 1692/3. Seu relato também é uma das fontes privilegiadas de pesquisadores do 

assunto. Em seus registros consta que, após serem trazidos para os pontos de venda, os 

escravizados eram analisados por médicos, marcados a ferro com as iniciais CABC e 

transportados para os navios. Esta é uma das poucas informações sobre a maneira como os 

escravizados eram embarcados que restaram da documentação sobre a BAC/BAAC, mas 

                                                        
18

 LOPES, Marília dos Santos. Otto von der Grôben: uma viagem ao Atlântico em nome de Brandenburgo. Actas 

do Congresso Internacional Espaço Atlântico do Antigo Regime: poderes e sociedade, Viseu, 2005. 
19

 WEINDL, Andrea. The Slave Trade of Northern Germany(…), p. 254. 
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pode-se inferir que a maioria das embarcações ocorria de maneira semelhante.
21

Em relação à 

efetiva organização do tráfico de escravos na África, sabe-se pouco. Há relatos de escravos 

saídos de Arguim, poucos de Grossfriedrichsburg. Parava-se em São Tomé para o 

abastecimento de água e mantimentos. Um dos relatos completos que restam aos 

pesquisadores é o do navio Fredrik Wilhelm. Em 1692, embarcou todos os escravizados de 

Acra, a 170km a nordeste do Cabo das Três Pontas. O reino de Allada, na Costa dos Escravos, 

parece ter sido a maior fonte de embarcação de escravizados, além de fortes holandeses.  

No mesmo ano descrito por Oettinger, 738 africanos escravizados foram embarcados 

em navios brandenburgueses, dos quais 659 sobreviveram à travessia do Atlântico.
22

Somente 

restaram registros de mortalidade referentes a quatro viagens negreiras, para as quais a 

pesquisadora Andrea Weindl chegou a uma estimativa de 13,4% de mortes na travessia. Os 

comerciantes da BAAC toleravam, contratualmente, até 8% de “perdas humanas”.
23

 No 

contrato, estabelecia-se que os africanos só poderiam negociar com brandenburgueses. No 

entanto, Oettinger atentava para o fato de que portugueses e mercadores de outras 

nacionalidades travavam trocas no forte quando não havia embarcações com a bandeira de 

Brandenburgo presentes.
24

 Para satisfazer as necessidades da elite comercial do local eram 

necessários muito mais navios com carregamentos europeus que os brandenburgueses podiam 

dar conta; não lhes restava alternativa senão abrir a concorrência para outras 

nações.
25

 Guilherme Bosman, agente holandês no forte de Elmina, apontava para 150 artigos 

diferentes para a possibilidade de negociações na Costa da Ouro.
26

O ouro, assim como 

escravos, era um dos bens mais requeridos pelas potencias europeias na costa ocidental da 

África. A paleta de mercadorias exigida aos brandenburgueses era mais ampla: espelhos, 

tecidos de algodão, ferro, cobre, rum, pérolas, mosquetes e carabinas. 

Com dez anos de existência, a BAC tornou-se insolvente. A manutenção dos fortes 

provou-se muito mais custosa que o imaginado; os confrontos entre os poderes europeus 

muitas vezes levou à apreensão de navios brandenburgueses; muitos de seus participantes 

negociavam mais em favor próprio que em nome da Companhia.
27

 Em 1692, o príncipe-

                                                        
21

 WEINDL, Andrea. Die Kurbrandenburgerim„Atlantischen System‟(…), p. 43.  
22

 WEINDL, Andrea. Die Kurbrandenburgerim „Atlantischen System‟ (…), p. 44. 
23

 WEINDL, Andrea. The Slave Trade of Northern Germany (…), p. 256. 
24

 KOSLOFSKY, Craig e ZAUGG, Roberto. Ship‟s Surgeon Johann Peter Oettinger, a Hinterlander in the 

Atlantic Slave Trade, 1682-1696. Em: BRAHM, Felix e ROSENHAFT, Eva. Hinterlands and Grey Zones. 

Studies in the Material and Moral Implications of Transatlantic Slavery in Continental Europe, 1680-1850, 

Londres, 2016. 
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 WEINDL, Andrea. Die Kurbrandenburgerim „Atlantischen System‟ (…), p. 22. 
26
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eleitor transferiu os direitos da BAC para a Brandenburguisch Africanisch-amerikanische 

Compagnie, a BAAC, criada alguns anos antes.  

 

O TRÁFICO PARA AS AMÉRICAS 

Em seus trinta anos de atuação, estima-se que os brandenburgueses foram 

responsáveis pelo transporte de entre 19 e 25 mil de escravizados através do Atlântico.
28

 

A primeira notícia sobre carregamentos escravos feitos pelos brandenburgueses é de 

1684, quando 254 escravizados aportaram na Guiana holandesa, em Berbice, em um contrato 

privado com o proprietário da ilha, Abraham van Pere. No ano seguinte, conseguiu-se um 

contrato com o governo da Dinamarca para o uso da ilha de St. Thomas, então propriedade 

dinamarquesa no Caribe ao lado das ilhas de St. Jan e St. Croix, para o fornecimento de 

escravizados por trinta anos. Weindl afirma que St. Thomas era uma “pequena Barbados” ao 

comparar a iniciativa brandenburguesa a uma cópia em menor dimensão da atuação de seus 

vizinhos europeus. St. Thomas tinha um setor de plantations que atingiu o seu auge no século 

XVII com a produção de açúcar e funcionava como entreposto para fornecimento de outras 

regiões no Caribe. A venda de escravizados para donos de plantationsem St. Thomas era parte 

relativamente pequena dos lucros obtidos pelos brandenburgueses; a maior parte de sua 

atuação no Caribe concentrava-se no tráfico legal e ilegal intercaribenho, para o qual há muito 

menos evidências.
29

 Segundo Weindl, entre 1686 e 1703 desembarcaram cerca de treze mil 

escravizados em navios sob a bandeira de Brandenburgo, e a população escrava de St. 

Thomas não ultrapassava a cifra de quatro mil em 1720, dado que sublinha o papel da ilha 

como entreposto de distribuição de escravizados. Observadores de outras nações 

frequentemente insinuavam o tráfico brandenburguês como concorrente operando a partir da 

ilha.
30

 

A crescente competição entre as nações traficantes foi gradativamente levando à 

exclusão da participação brandenburguesa no tráfico transatlântico de escravos. Os poucos 

lucros obtidos eram mais frequentemente distribuídos entre os acionistas da Companhia, sem 

gerar reinvestimento. Durante muito tempo, navios da companhia brandenburguesa foram 

atacados pela Companhia das Índias Ocidentais, por perceberem a atuação de comerciantes 

                                                        
28

 Os dados menores são de EMMER, Pieter, Minorpowers (...) p. 471, e os maiores, de ELTIS, David e 

RICHARDSON, David, A new assessment (....), p. 31 
29

O‟MALLEY, Gregory e BORUCKI, Alex. Patterns in 
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314-338. 
30

 WEINDL, Andrea. The Slave Trade of Northern Germany (…), p. 256-8 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
           24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

258 
 

holandeses tentando contornar o monopólio da WIC. No entanto, o soberano prussiano aliou-

se aos holandeses na Guerra de Sucessão Espanhola (1701-1713). Finda a guerra, o governo 

holandês ofereceu pagamento para suspensão das atividades brandenburguesas e para a 

compra do forte de Grossfriedrichsburg.
31

 Um incêndio na ilha de St. Thomas em 1697 

contribuiu para o declínio dos lucros provenientes do empreendimento, o que por sua vez 

tornou mais difícil o levantamento de créditos na Europa. Entre 1699 e 1709, poucos navios 

viajaram pela BAAC.
32

A falta de um mercado consolidado para os produtos coloniais, que 

comumente eram reexportados, também é um dos pontos associados à falência da 

BAC/BAAC. Ataques de nações inimigas e a atuação de mercadores para fins próprios 

também integram o conjunto de motivos que levou à falência das companhias. Em 1717, a 

BAAC foi vendida pelo rei Frederico Guilherme I, filho do rei anterior, que “via o comércio 

africano... como uma quimera”
33

. Com o seu sucessor, Frederico II, a Prússia se concentraria 

nas políticas continentais.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em texto clássico dos anos 1990
34

, o historiador holandês Pieter Emmer divide a 

história do Atlântico em duas lógicas de funcionamento. Um “primeiro” e um “segundo 

sistema atlântico” podem ser identificados para explicar as dinâmicas que os diferenciam: um, 

centrado nos fluxos de metais preciosos dominados por ibéricos no século XVI; o outro, nas 

plantations caribenhas e no predomínio de poderes do noroeste europeu do século XVII-

XVIII, cujo auge seria atingido com o desenvolvimento da Jamaica e de São Domingos como 

colônias açucareiras. A transição de um sistema a outro – de um espaço predominantemente 

não-capitalista para um capitalista, segundo a lógica de Emmer, se deu com a expressiva 

atuação de holandeses no século XVII, substituindo os poderes ibéricos e abrindo espaço para 

os poderes do noroeste europeu. As críticas a seu modelo são contundentes: imobilizando 

ambas unidades de observação e recortando-as espacial e temporalmente de seus contextos 

distintos, o autor desloca seu olhar para o Caribe nos séculos XVII-XVIII e ignora o 

desenvolvimento das Américas ibéricas no mesmo momento. Ao mesmo tempo, historiadores 

especialistas em Ásia têm chamado atenção para a problemática de se enxergar o século XVI 

                                                        
31
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32

 WEINDL, Andrea. Die Kurbrandenburgerim „Atlantischen System‟ (…), p. 16. 
33
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como essencialmente não capitalista. Aqui nos interessa tomar de empréstimo a divisão 

sugerida por Emmer, sem esquecer de seus problemas, para localizar a inserção de 

Brandenburgo e de outros “poderes menores” na história do mundo Atlântico. Em outro texto 

de seminal importância do autor, de onde origina o termo “poderes menores”, Emmer traça as 

principais características de suas atuações no quadro mais amplo do “segundo sistema 

atlântico”. O historiador enxerga semelhanças nas empreitadas atlânticas de “poderes 

menores”, como a Holanda, Dinamarca, Suécia, Brandenburgo e Curlândia
35

, contrastando-as 

às de nações maiores, como Portugal, França e Inglaterra. Com a exceção de holandeses e 

dinamarqueses, o estabelecimento de uma rede sólida de tráfico transatlântico e colônias no 

ultramar foi praticamente impossível para os outros poderes. Como vimos, a tentativa 

brandenburguesa durou pouco e terminou fracassada, e sem nenhuma tentativa de 

estabelecimento formal nas Américas. As “nações menores” investiram mais no comércio 

direto com a África e no comércio de mercadorias e escravos ao longo das costas do 

continente. Somente as Províncias Unidas e a Dinamarca estabeleceram colônias no Caribe 

com demanda por escravizados (e a Suécia, por um curto tempo
36

), apesar de que, para a 

Dinamarca, o tráfico intercaribenho para outras colônias era muito mais lucrativo que o 

tráfico para as suas próprias possessões.
37

. O volume total de escravizados trazidos para o 

Caribe dinamarquês (as ilhas de St. Croix, St Jan e St. Thomas) é de 97,850.
38

Para as nações 

menores, havia a barreira econômica de não poderem usufruir do direito exclusivo de vender 

escravos. Emmer ainda aponta para o fato de sistemas de crédito serem preferidos por 

compradores de escravos nas colônias americanas, condição que muitas dessas nações com 

menos recursos não podia oferecer. O mesmo não acontecia na costa ocidental da África, 

onde pequenas embarcações e grandes companhias tinham oportunidades relativamente iguais 

de obter escravos e mercadorias. Segundo Emmer, as chefias africanas preferiam estabelecer 

um grande número de parceiros comerciais, pois usufruíam de sua competição, o que explica 

o êxito de tantas feitorias e fortificações europeias ao longo do litoral africano. O sucesso das 

companhias escravistas das nações maiores pode ser justificado, de acordo com o autor, pela 

                                                        
35
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existência de um mercado no Novo Mundo protegido por políticas mercantilistas. No entanto, 

o fato de holandeses e dinamarqueses, que não dispunham de políticas formais de proteção, 

terem conseguido se estabelecer e lucrar com o fornecimento de escravos no Novo Mundo se 

deu pela internacionalização de seus investimentos. As colônias holandesas e dinamarquesas 

não só atraíram capital internacional, como a maioria de seus donos de plantation também 

eram de nacionalidades diversas.  

O papel dos brandenburgueses no quadro mais amplo do tráfico transatlântico de 

escravos para as Américas é ínfimo se comparado ao de outras potências europeias no mesmo 

momento. Não obstante, a sua atuação joga luz sobre um período de mudanças de poder e 

interesses no Caribe do final do século XVII: a transição, operada pela presença holandesa, se 

seguirmos o modelo proposto por Pieter Emmer, para o “segundo sistema atlântico”. Apesar 

do pouco impacto na história do tráfico, o exemplo da BAC/BAAC pode ilustrar a atuação 

das nações menores nesse comércio nos séculos XVII e XVIII.  
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“QUE MÁS DEPENDAN LOS VASSALOS Y LA NOBLEZA DEL 

REY QUE DEL VIRREY”: PODER CIVIL E PODER RELIGIOSO EM 

CONFLITO NA AMÉRICA ESPANHOLA DO SÉCULO XVII 

Flavia Silva Barros Ximenes 

 

Durante longo tempo o poder civil e o religioso andaram juntos, tornando impossível o 

estabelecimento de limites claros entre as duas esferas. A Monarquia hispânica é exemplo 

dessa relação simbiótica, uma vez que a Igreja católica estava profundamente inserida em sua 

ordem social e os eclesiásticos sempre tiveram lugar de destaque em seu governo. 

Para administrar uma monarquia de proporções imperiais a Coroa contava com uma 

estrutura de conselhos, tribunais e juntas onde o poder era, em essência, partilhado e no qual 

os agentes da Igreja participavam ativamente. No início da Idade Moderna, o cargo de 

Presidente do Conselho de Castela pertenceu, na maior parte das vezes, a bispos
1
 que 

participavam também de outros Conselhos, como o de Estado e de Fazenda. Nos territórios 

ultramarinos cruz e espada também se uniram em prol da glória da Coroa espanhola. Para 

historiadores como Nanci Farris
2
 foi devido à presença do clero colonial que a manutenção da 

dominação espanhola na América pode manter-se por quase três séculos. 

Os bispos ocupavam uma importante posição na estrutura de poder das Índias e 

exerciam profunda influência na vida da comunidade. Pelos tribunais episcopais passavam o 

nascimento, a morte, os testamentos, casamentos e a opção pela vida religiosa, além da 

compra e venda de propriedades, pelo dízimo que deveria obrigatoriamente ser pago. Tanta 

influência frequentemente entrava em choque com as autoridades seculares, especialmente os 

vice-reis, com os quais muitas vezes disputaram jurisdição e prerrogativas. 

Os vice-reis representavam a figura real e concentravam poderes políticos, jurídicos, 

econômicos e militares, pois exerciam os poderes de Presidente da Real Audiência, 

Governador e Capitão Geral, além de ser Superintendentes da Fazenda e vice-patronos 

eclesiásticos. 

Representantes do poder real no ultramar, braços civil e eclesiástico do rei nas Índias, 

bispos e vice-reis nem sempre concordaram sobre a melhor forma de servir o soberano. Suas 

divergências provocaram não raras vezes ásperos enfrentamentos como os de Juan 

                                                           
1
 RIBOT, Luis.  El gobierno de la Corona de Castilla em los siglos XVI y XVII. In: Rodriguez, Antonio C. y 

Martínez, Adolfo C. (orgs.).  Saber y Gobierno. Madrid: Actas, 2013, p.93. 
2
 FARRIS, Nancy M. La Corona y el clero enel México colonial 1579-1821. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1995, p. 15. 
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de Palafox com o duque de Escalona, que causou a deposição do vice-rei, e com o conde 

de Salvatierra, e de Liñan y Cisneros com o duque de La Palata, conflitos que marcaram 

época na Nova Espanha e no Vice-reino do Peru.  

 

REPRESENTANTES DO MESMO PODER REAL 

Nos domínios americanos da monarquia hispânica, dada a distância da corte peninsular, 

a figura do vice-rei possuía forte simbolismo. Os poderes que detinha, acumulando funções 

políticas, militares e o vice-patronato da Igreja tornava o seu entorno altamente atrativo e 

fazia da corte vice-reinal o espaço de mediação entre o poder central das Índias e os demais 

grupos sociais. 

Os novos vice-reis geralmente partiam da península acompanhados de um séquito de 

familiares, criados e amigos, que em geral ocupavam o serviço imediato do vice-rei como 

mordomos, médicos, cozinheiros e seu secretário pessoal. Excetuando-se alguns postos do 

palácio vice-reinal, como porteiros, guardas e capelães, que eram concedidos pelo rei, o 

núcleo que rodeava o vice-rei pertencia a sua “casa”, ou seja, ao núcleo trazido da Espanha
3
. 

Os membros do seu círculo pessoal e os súditos locais disputavam o favor do vice-rei, 

que, apesar de poder prover diretamente apenas comissões de menor categoria, como de 

corregedores e alcaides, tinha influência sobre a concessão de cargos mais altos, indicando 

candidatos ou através do apoio a petições de mercê real. Em algumas ocasiões alguns 

impuseram seus candidatos nas eleições de alguns cargos, através de um ouvidor da audiência 

que assistia tais eleições, o que provocou muitas vezes divergências com os cabildos
4
. 

Devido à extensão dos vice-reinos da Nova Espanha e Peru nos séculos XVI e XVII, no 

entanto, o poder do vice-rei dependia de uma atitude conciliadora com as elites e autoridades 

políticas locais e da construção de redes clientelares. Além disso, uma série de disposições 

limitava os poderes do vice-rei, como o período de seu mandato. Durante o reinado de Felipe 

IV estes tinham geralmente a duração de três anos, o que constituía uma desvantagem em 

relação aos demais ofícios, tornando reivindicação frequente entre os que desejavam reforçar 

a autoridade dos vice-reis o prolongamento dos mandatos
5
. A correspondência entre a corte e 

os órgãos administrativos e eclesiásticos não passava obrigatoriamente por suas mãos, e 

muitas vezes viram suas elites ou ministros tratarem diretamente com o Conselho das Índias e 

outras tantas amargaram a revogação de suas determinações. Diversos grupos de poder como 
                                                           
3
 CARDIM, Pedro; PALOS, Joan-Lluís (eds.) El mundo de los virreyes em las monarquías de España y 

Portugal. Madri: Iberoamericana, 2012, p. 332. 
4
 Ibidem, p. 333. 

5
 Ibidem, p. 330. 
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conselheiros, oficiais das audiências, Igreja e cabildos lutavam em defesa de seus próprios 

interesses e buscavam manter certo grau de independência, resultando em uma atmosfera 

potencialmente conflitiva na qual o vice-rei deveria exercitar constantemente a negociação, 

nem sempre com sucesso. No fim de seu período de governo era realizado o juízo de 

residência, espécie de inquérito que examinava toda sua administração. 

Não obstante, ao vice-rei eram devidos os mesmos respeitos e cerimoniais que caberiam 

ao soberano, como ocupar o lugar principal nos atos públicos e morar em habitação com 

status de palácio real, proporcionando ao ocupante do cargo a posição de “figura real”.  

O poder eclesiástico tinha nos bispos seus máximos representantes nas Índias. 

Sucessores dos apóstolos, sacerdotes, professores da doutrina e ministros do governo 

eclesiástico, possuíam a potestade de ordem, conferida pela ordenação, como a da unção de 

enfermos, de consagrar igrejas e conferir as ordens sagradas e a potestade de jurisdição, para 

atuar como juízes e governadores da Igreja, atividades de suma importância em uma 

sociedade onde o catolicismo era central para sua coesão. 

Fazia parte da potestade de jurisdição a organização de um tribunal em cada diocese, 

cujas atribuições se relacionavam com testamentos, capelanias e obras pias, a defesa da 

dignidade e jurisdição episcopais, a justiça civil e criminal do clero e seus problemas 

disciplinares, a vida matrimonial e, no caso das Índias, dos delitos cometidos contra a fé pelos 

indígenas. Os bispos podiam introduzir em seus tribunais as modificações que 

considerassem pertinentes dentro dos marcos canônicos comuns, o que fazia com que cada 

diocese tivesse suas próprias tradições judiciais.  

Além disso, através da confissão sacramental, ou sacramento da penitência o pastor 

entrava no íntimo das consciências do seu rebanho. 

 

O sacramento se desenvolvia em três momentos: o arrependimento da 

falta, o ato de confessar perante o sacerdote e a reparação da ofensa. 

Processo que necessitava de um exame de consciência, a dor pelo erro 

cometido, firme propósito de emenda pelo arrependimento da falta, o ato de 

confessar e o cumprimento da penitência que devia não só expiar a 

culpa, também reparar o dano na medida do possível, de maneira direta, ou, 

se não fosse possível, de forma alternativa
6
.  

 

 

                                                           
6
 TRASLOSHEROS, Jorge E. História Judicial Eclesiástica de La Nueva España: Matéria, Método y Razones. 

México: Editorial Porrúa, 2014, p. 774. 
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Palomo
7
 situa este sacramento entre a coerção e a persuasão. Coerção porque a 

absolvição poderia ser negada, o que era um mecanismo não só para coagir o fiel a uma 

emenda, mas também uma forma de punição, e persuasão porque visava à orientação do 

comportamento, sublinhando a importância de sua função disciplinadora e do poder que 

entregava as autoridades eclesiásticas. Este sacramento permitia também o controle sobre a 

diocese através dos livros de registros das paróquias onde eram registrados os que cumpriam 

ou não o dever de confessar e comungar pelo menos uma vez ao ano, o que permitia a 

observação e vigilância sobre a população numa abrangência impossível ao poder civil da 

época. 

A visita pastoral era outro mecanismo de controle,  realizada pelo bispo ou por um 

visitador designado por ele, atuando como um juiz dotado de poderes especiais e suas 

disposições eram reconhecidas pela Coroa como leis próprias do reino. Com o fim de 

introduzir a sã doutrina e expulsar as heresias, corrigir os maus costumes e promover os bons, 

a visita abrangia a vida e costumes de clérigos e seculares. O pastor era encarregado de 

percorrer sua diocese a fim de verificar e promover o bem estar de suas ovelhas, recuperar as 

desgarradas e castigar as rebeldes, conduzindo-as ao caminho correto. 

Desse modo, a Coroa interferia na Igreja através do Padroado Régio e a Igreja 

influenciava a Coroa, que precisava do aparato eclesiástico: a rede de paróquias controladas 

pelos bispos era um canal privilegiado de comunicação, utilizado para transmitir as ordens e 

a influência do centro político até os lugares mais remotos que o braço secular, por si só, não 

conseguiria alcançar. Além disso, os clérigos difundiam noções de obediência e ordem através 

de sermões e aconselhamentos, além de cartas pastorais e outros escritos.  

Em seu trabalho pastoral os bispos estavam subordinados não só à potestade divina e 

aos cânones da Igreja, mas também ao poder real que se fazia especialmente presente através 

do Padroado Régio. 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 América. Tal instituição outorgava à Coroa uma influência sem igual 

sobre a Igreja do Novo Mundo. A comunicação com Roma, o estabelecimento de novas 

dioceses, a autorização para realização dos concílios indianos e a apresentação dos candidatos 

aos benefícios e eclesiásticos, entre outros, eram atribuições da Coroa, utilizadas para um 

controle rigoroso da Igreja das Índias. No entanto, o rei não podia intervir em matéria de 

                                                           
7
 PALOMO, Federico. Un manuscrito, dos diccionarios y algunas perspectivas historiográficas para el estudio 

de la Historia religiosa de la época moderna. Lusitânia Sacra, 2ª série, 15, 2003. 
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doutrina nem na disciplina interna da Igreja. Para alguns autores, como Nancy Farris
8
, as 

prerrogativas do Patronato transformavam o clero em um braço do governo civil, que 

executava fielmente as ordens reais, enquanto outros, como Trasloshesros
9
, defendem que a 

autonomia da Igreja em relação à Coroa não deve ser menosprezada e existia uma 

dependência mútua. Vários bispos também ocuparam com certa frequência o cargo de vice-

reis, acrescentando à autoridade religiosa o mando civil. 

 A manutenção de uma monarquia de tal envergadura, onde o monarca encontrava-se a 

tão grande distância, pressupunha um árduo gerenciamento de poderes. Para Elliott
10

 era o 

equilíbrio e mesmo o enfrentamento entre as diferentes instituições que permitia à Coroa o 

controle dos reinos muito distantes do centro do poder. Os choques entre as esferas religiosa e 

civil demonstram algumas das dificuldades enfrentadas nesse processo, como nos exemplos 

de Juan de Palafox y Liñan y Cisneros, bispos que mantiveram relações espinhosas com o 

poder civil personificado na figura dos vice-reis.  

 

JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA E MELCHOR DE LIÑAN Y CISNEROS: 

BISPOS E VICE-REIS 

Don Juan de Palafox y Mendoza nasceu em 24 de junho de 1600, filho do segundo 

marquês de Ariza, Don Jaime de Palafox y Rebolledo e graduou-se em direito canônico na 

Universidade de Salamanca, após breves passagens por Huesca e Alcalá de Henares onde 

estudou filosofia e direito. 

No início do século XVII a Coroa espanhola, o outrora império vitorioso de Felipe II, se 

afundava em dificuldades financeiras 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 decadência, que leva a 

um debate intenso para buscar suas razões. 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. 

                                                           
8
 FARRISS, N. M. La Corona y el clero en el México colonial 1579-1821. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1995. 
9
 TRASLOSHEROS, Jorge E. História Judicial Eclesiástica de La Nueva España: Matéria, Método y Razones. 

México: Editorial Porrúa, 2014. 
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Em 1626 o jovem Palafox é chamado para representar a nobreza nas Cortes Aragonesas 

convocadas por Felipe 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. 

Em 1629 recebeu as ordens sacerdotais e alguns meses depois, no mesmo ano, foi 

nomeado fiscal do Conselho das Índias; em outubro deste mesmo ano foi nomeado capelão 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, 

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 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 decidiu então 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 e 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 
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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 visitador-geral. Foi o momento de maior 

concentração de poder em suas mãos, reunindo a autoridade e 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 a 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 nos moldes constitucionais era um risco que a 

Coroa não queria correr num momento de fragilidade interna e externa e, assim, em novembro 

de 1642 o conde de Salvatierra substituiu Juan de Palafox como vice-rei.  

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 com astúcia 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 seus escritos podemos perceber que o bispo considerava que os representantes 

reais possuíam demasiado poder. Na obra intitulada Ditames Espirituais e Políticos escreveria 

sobre a necessidade de o rei “obrar por si”, mantendo as rédeas do governo. Segundo ele para 

reinar com felicidade o rei 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 
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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 dependa mais 

da graça do rei que da do vice-rei.  

[...] porque vea el Reyno, que hay outro que puede mas que la imagen que le 

gobierna, y que esta es sombra de aquel cuerpo. 

El segundo, partir las materias de gracia, de suerte, que mas dependan los 

vasallos, y la Nobleza del Rey, que del Virrey; porque allá se vá em los 

subditos el amor, adonde vem que se halla el premio.
11

 

 

Em setembro de 1647 chegaram ordens de Madri para por fim a contenda: o conde de 

Salvatierra foi designado como vice-rei do Peru 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. 

No vice-reino do Peru, no limite entre o civil e o religioso esteve também Don Melchor 

de Liñan y Cisneros, nascido em Madri em 1629, parente do grande cardeal Jimenes de 

Cisneros e doutor em teologia pela universidade de Alcalá de Henares. Recebeu as ordens 

sacerdotais e foi cura da paróquia de Santa Maria de Buitrago e logo após da de San Salvador, 

em Madri, servindo também como qualificador do Santo Ofício. Tais qualificações o levaram 

a ser nomeado para o bispado de Santa Marta, nas Indias, onde chegou em 1665. Dois anos 

mais tarde foi designado como bispo de Popayan e a seguir recebeu o cargo de governador 

interino de Nova Granada e presidente da audiência de Santa Fé, substituindo Diego de 

Villalba, sendo designado para fazer seu juízo de residência. Em 1675 foi nomeado arcebispo 

de Charcas e três anos depois chegou ao arcebispado de Lima, num momento de turbulência: 

o vice-rei conde de Castelar enfrentava-se com o Consulado de Lima, com os oficiais reais e 

com a Igreja, culminando com sua destituição do cargo. 

O recém nomeado arcebispo assumiu também o vice reinado, em caráter interino, tendo 

de lidar com vários desafios como apaziguar as elites, o caos fiscal, os piratas que infestavam 

o mar do sul e a reconstrução de Lima após o terremoto de 1678. Empenhou-se na solução 

desses problemas, inclusive sendo acusado de diminuir os envios a Coroa para reconstruir a 

cidade devastada pelo terremoto, o que teria sido impensável para seu antecessor. Enfrentou 
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um levante de frades crioulos que se negavam a entregar o comando dos curatos aos 

peninsulares. Os religiosos crioulos se amotinaram com o apoio dos franciscanos de Lima, e 

em dezembro de 1680 tomaram a cidade armados com paus, pedras e armas de fogo. O 

arcebispo vice-rei pôs as tropas na rua para conter os ânimos: quinze frades foram presos e 

nove deportados para o Chile. 

Cisneros foi vice-rei por um período de três anos e quatro meses, até a chegada de seu 

sucessor, Melchor de Navarra y Rocafull, duque de La Palata, mantendo-se, no entanto, como 

arcebispo de Lima, onde permaneceu até sua morte em 1708. O novo vice-rei chegou ao Peru 

disposto a aumentar as rendas para atender as expectativas da monarquia, chocando-se com as 

práticas do antecessor que, do púlpito, questionava as decisões do atual vice-rei e creditava as 

aflições do povo peruano à ira de Deus desencadeada por tais decisões. 

O estopim para o desentendimento foi um decreto do vice-rei, duque de La Palata, 

emitido em 20 de fevereiro de 1684. Com o fim de conter os abusos cometidos pelos curas 

contra os índios, o documento ordenava que governadores e corregedores pudessem proceder 

inquéritos contra os curas, examinando testemunhos e remetendo as informações ao governo e 

ao Arcebispo ou bispo da diocese. 

A jurisdição secular contra os eclesiásticos, em assuntos de disciplina, era limitada aos 

governadores ou vice-reis e juízes de audiências. A proposta de estender tal autoridade a 

funcionários menores despertou a ira de Cisneros que criticou duramente o documento e o 

próprio vice-rei do púlpito da catedral de Lima e o contestou formalmente em 3 de agosto de 

1684, dando início a uma longa contenda. 

 Na opinião de Cisneros os corregedores e funcionários menores não deveriam 

envolver-se nos inquéritos contra o clero, já que a integração com os leigos era nociva aos 

ministros eclesiásticos e inconveniente ao bom regime da Igreja, pela “indecência” com que 

os seculares tratavam as coisas dos eclesiásticos e a diferença entre os dois estados, uma vez 

que, sendo tão diferentes uns dos outros os seculares não podiam averiguar nem conhecer as 

causas dos clérigos
12

. Além disso, a interferência secular no estado eclesiástico, através das 

acusações sumárias não seria um desejo do rei,  

 

aunque conduzga tanto a la autoridad de su Patronato Real [...] hasta aqui no 

se ha visto, ni vera Real Cedula, que manifeste la voluntad Real en orden a la 

general recepcion de sumarias: quien provee los Obispados y presenta los 

sujetos, que los han de exercer en estos Reynos, es su Magestad, y es de 

creer, que no doto las Iglesias, ni las provee de Esposos, para que lo sean en 

                                                           
12

 IBIDEM, p. 59-60. 
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el nombre, y sean Obispos los Juezes Seculares, y assi no ay cosa mas agena 

de razon, que valerse de la vicedelegacion Pontificia, y de los relevantes 

derecho de Patronato, que goza su Magestad, para confundir las 

jurisdiciones
13

. 

 

O conflito cresceu até chegar ao conselho das Índias, com uma representação do 

arcebispo contra o vice-rei, que respondeu ordenando que até que o religioso se retratasse a 

população de Lima deixasse de ir a catedral e que nenhum ministro visitasse o arcebispo. 

Após um período de calmaria e aparente reconciliação entre os dois homens o 

Arcebispo voltou a investir do púlpito contra Palata, queixando-se da violação da imunidade 

eclesiástica e declarando que os ataques dos piratas com incêndios e saques, além de outras 

mazelas que atingiam o povo eram castigos do céu pelas afrontas cometidas contra o estado 

eclesiástico e libelos infamatórios escritos contra a Igreja. O conflito finalmente encerrou-se 

com a substituição do vice-rei: o Duque da Palata deixou o posto e foi substituído por Don 

Melchor Portocarrero Lasso de La Vega, Conde de La Monclova, em agosto de 1689. A 

esperança da Coroa era que a mudança promovesse a aproximação entre os governos civil e 

eclesiástico, o que realmente se confirmou quando, no ano seguinte Cisneros informou à 

Coroa que suas relações com o novo vice-rei eram harmoniosas. Monclova suspendeu a 

provisão de 20 de fevereiro de 1684 e ordenou o reforço das ordens reais a respeito do 

tratamento dos índios. 

Liñan y Cisneros foi premiado pela Coroa, por seus méritos e serviços, com o título de 

conde de Puebla de los Valles, que cedeu a seu irmão José de Liñan y Cisneros. Apesar de 

manifestar o desejo de voltar à Espanha, morreu em Lima em junho de 1708 depois de mais 

de trinta anos a frente de sua Igreja. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através das atuações de Juan de Palafox e Liñan de Cisneros podemos observar as 

estruturas sociais e políticas da América espanhola do século XVII e o papel da Igreja e seus 

agentes nessas estruturas. Parte significativa de suas carreiras foi desenvolvida em um 

complexo contexto, que envolvia a tentativa de controle da Igreja através do Padroado Régio, 

os conflitos entre o poder religioso e secular permitidos e até provocados por jurisdições não 

delimitadas claramente e o impacto da crise e das tentativas de reformas da Monarquia 

                                                           
13

 IBIDEM, p. 146-147. 
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hispânica sobre uma sociedade marcada por tensões e disputas entre a elite local e os 

peninsulares. 

O padroado sobre a Igreja das Índias permitia ao rei indicar os beneficiários dos cargos 

eclesiásticos e os escolhidos eram homens da confiança do rei - ou de seu valido - eleitos 

pelos serviços prestados à Coroa ou pela expectativa de realizações em seu favor. Desse 

modo, as relações clientelares eram de vital importância também nas indicações episcopais, 

como podemos ver no exemplo de Palafox, nobre que se tornou pupilo do conde-duque de 

Olivares e apoiado em sua influência galgou postos de importância na corte, culminando com 

sua indicação para a importante tarefa de restaurar a ordem numa conturbada Nova Espanha. 

Da mesma forma Cisneros, ao assumir o arcebispado de Lima, contava com longo tempo de 

serviço à Coroa. 

As reformas promovidas pelo conde-duque de Olivares e seus efeitos nas Índias, onde 

havia uma tensão constante entre peninsulares e crioulos numa constante disputa por cargos 

na administração e por privilégios para seu grupo, também podem ser observadas da 

perspectiva de Palafox, que abraçou a causa dos crioulos, defendendo seus interesses. 

Finalmente a oligarquia crioula viu uma possibilidade de ter suas aspirações políticas 

atendidas, o que no fim acirrou ainda mais as tensões, pois nem a Coroa nem o novo vice-rei 

estavam de acordo com tal postura. 

Os conflitos com dois vice-reis deixa entrever o quão delicada era a manutenção do 

equilíbrio entre poderes que lutavam por suas prerrogativas, o que não era diferente na relação 

entre o episcopado e as ordens religiosas, com os bispos tentando impor sua autoridade na 

administração diocesana contra as ordens que reclamavam os privilégios adquiridos como 

pioneiros na evangelização do Novo Mundo. 

Enfim, não é possível compreender a história da Nova Espanha sem considerar a 

participação crucial da Igreja na sua formação, muito além da tarefa evangelizadora dos 

índios. O estudo de seus bispos mostra a profundidade dessa participação e a necessidade de 

considerar a análise do episcopado como pano de fundo para a compreensão de um leque de 

situações onde os homens da Igreja atuaram de forma marcante, influenciando a sociedade e a 

política.  
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ENTRE A LIBERDADE E A FIDELIDADE: 

NOTAS SOBRE O CONCEITO DE TRADUÇÃO NO MUNDO LUSO-

BRASILEIRO (ca. 1750-1820) 

Gabriel de Abreu Machado Gaspar
1
 

 

Nec verbum verbo curabis reddere 

fidus interpres
2
 

Horácio, Ars Poetica 

  

O objetivo deste trabalho é esboçar, de modo preliminar, o conceito de tradução no 

mundo luso-brasileiro a partir de suas concepções e usos pelos letrados entre 1750 e 1820. 

Inspirado na História dos Conceitos preconizada por Reinhart Koselleck, parte-se do 

pressuposto aqui que “os conceitos são tanto indicadores como fatores na vida política e 

social”. Nesse sentido, é preciso refletir como os “seus usos foram subsequentemente 

mantidos, alterados ou transformados”
3
. Para tanto, serão utilizados discursos e prefácios a 

traduções da época; cartas, artigos e polêmicas da imprensa periódica e as acepções dos 

vocabulários e dicionários. 

No mundo luso-brasileiro a ampliação do debate sobre a tradução se deu num 

momento de profusão das publicações de obras estrangeiras na língua portuguesa. Como 

aponta Antonio Gonçalves Rodrigues, apenas na primeira metade do século XVIII surgiram 

442 traduções publicadas em Portugal, frente a 266 do século anterior
4
. Neste contexto, 

segundo Claudio DeNipoti, as traduções se relacionavam ao processo de instrução e “ao 

cultivo de habilidades e conhecimentos bem plantados na preparação mais sólida realizada 

                                                 
1
 Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. E-mail de contato: 

machado.ga18@gmail.com 
2
 “E não cuidareis em traduzir palavra por palavra, fiel intérprete”. Tradução de John Milton e Dirceu Villa em 

MILTON, John & VILLA, Dirceu (Orgs.). Os Escritos Clássicos Ingleses sobre a Tradução – 1615-1791. São 

Paulo: Humanitas, CAPES, 2012. p. 7. 
3
 KOSELLECK, Reinhart. Uma resposta aos comentários sobre o Geschichtliche Grundbegriffe. In: JASMIN, 

Marcelo Gantus& JÚNIOR, João Feres (Orgs.). História dos Conceitos. Debates e perspectivas. Rio de Janeiro: 

Editora PUC-Rio, Edições Loyola, IUPERJ, 2006. p. 100 e 101, respectivamente. 
4
 Cf. RODRIGUES, Antonio Gonçalves. A Tradução em Portugal, vol. 1, 1495-1834. Lisboa: Imprensa 

Nacional Casa da Moeda, 1991. DENIPOTI, Claúdio. Tradutores portugueses e seus motivos - as justificativas 

de traduções para o Português no fim do século XVIII. In: Atas do V Simpósio Mundial de Estudos de Língua 

Portuguesa. Lecce: ESE - Editora ScienficaEletronica, 2017. v. 1. p. 1872. 
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pela educação moral e voltada para o desenvolvimento da civilidade”
5
. Além disso, DeNipoti 

aponta para a relação entre as justificativas dadas pelos tradutores em seus prefácios e 

discursos e o movimento de valorização e aperfeiçoamento da língua portuguesa que teve 

lugar em Portugal em fins do século XVIII. 

 

AD SENSUM: A TRADUÇÃO PELO SENTIDO 

 No Setecentos português, as reflexões sobre o ato de traduzir presentes nos prefácios e 

discursos de tradutores tratavam constantemente se as boas traduções eram as que se fiavam 

ao sentido e pensamento do autor ou aquelas que traduziam palavra por palavra. A primeira 

corrente é encontrada por exemplo no verbete “tradução” do Vocabulário Português e Latino 

(1712-1728) do padre Raphael Bluteau, no qual afirma que “as boas traduções não se fazem 

palavra por palavra mas por equivalências”. Para o termo “tradutor”, o padre também trata da 

questão da fidelidade ao original: “O Italiano chama ao Tradutor, Traidor, Traduttore, 

Traditore, mas o Traductor fiel, não é traidor; a muitas nações da em cada palavra provas 

autênticas da sua fidelidade”
6
. 

Em 1746, ao tratar das traduções latinas e sua função na educação da mocidade 

portuguesa, o padre Luís Antônio Verney na Carta Terceira do Verdadeiro Método de Estudar 

(1746) advogava por uma tradução ad sensum que transladasse ao português o sentido 

expresso pelo autor em sua língua original e criticava o esforço tradutório que se mantivesse 

preso ao sentido literal das palavras: “é muito mao emprego, obrigar o estudante a traduzir 

Bulas, ou Constituisoens: e principalmente a traduzilas palavra por palavra, como fazem estes 

mestres”. E completa que é “Antes é muito mal feito, obrigálos a traduzir assim: porque o tal 

Latim nam se deve traduzir ad verbum, mas ad sensum”
7
. 

Um dos mais célebres tradutores do período, o oratoriano Francisco José Freire, sob o 

pseudônimo de Cândido Lusitano, publicou em 1758 uma tradução portuguesa da Arte 

Poética de Horácio. No Discurso Preliminar do Tradutor, o padre discute as obrigações de um 

tradutor: 

                                                 
5
 DENIPOTI, Cláudio & FONSECA, Thaís Nívia de Lima. Censura e mercê -os pedidos de leitura e posse de 

livros proibidos em Portugal no século XVIII. Revista Brasileira de História da Ciência. Rio de Janeiro, v. 4, 

2011. p. 150. 
6
 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez& latino: aulico, anatomico, architectonico ... Coimbra: Collegio 

das Artes da Companhia de Jesus, 1712 - 1728. Vol. 8, p. 234. 
7
 VERNEY, Luís António. Verdadeiro Método de Estudar, para ser útil à República e à Igreja: proporcionado 

ao estilo, e necessidade de Portugal. Valença, Oficina de Antonio Belle, 1746. Vol. 1, p. 74-81 apud SILVA, 

Jorge Miguel Bastos da (Org.). O Discurso sobre a Tradução na Literatura Portuguesa. Classicismo e 

Romantismo. Antologia. Porto: Edições Afrontamento, 2015. 
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Uns querem que seja um fiel copiador, não só das expressões, mas até das 

mesmas palavras daquele, a quem traduz; outros dão mais liberdade, dizendo 

que deve vestir com as galas da sua língua aquelas expressões, elegâncias e 

formas particulares de dizer que na língua do texto aparecem com adorno
8
. 

 

Após recorrer a Horácio e Cícero para solucionar a questão, Lusitano reconhece que “a 

Tradução para ser boa, é preciso que conserve com a fidelidade possível todo o caráter e 

índole do texto” e complementa que “nós por fidelidade não entendemos o traduzir 

literalmente, mas sim o exprimir (quando for possível) sentença por sentença e figura por 

figura, não acrescentando coisa que são se lê no original, e não menos tirando, ou mudança 

coisas que nele estejam”
9
.  

Na Prefação ao Novo Testamento de Jesus Cristo (1778) o padre Antonio Pereira de 

Figueiredo, também se inspirando em Horácio, faz uma crítica às traduções literais, 

qualificadas como servis: 

Todos os críticos profanos e sagrados concordam que o bom Tradutor não se 

deve ligar servilmente às palavras do original; mas atender mais ao sentido 

do que às palavras. Esta é a regra que nos deixou Horácio, quando disse na 

sua Poética: Nec verbum verbo curabisreddere fidus Interpres
10

. 

 

Após recorrer à já citada Carta escrita por São Jerônimo, o tradutor da Bíblia advoga 

que “pode e deve muitas vezes o Tradutor sagrado em lugar da frase que vem no original, 

substituir outra, que seja própria da língua em que verte: sob pena de que se assim não o fizer, 

ficará a Versão talvez escura, talvez indecente”
11

. 

Os tradutores também criticavam aqueles que, presos às palavras, acabavam por 

misturar expressões e frases da língua original com o português. Exemplo disso é a crítica 

feita por Miguel do Couto Guerreiro em sua versão das Heroides (1789) de Ovídio: 

 

Fugi, quanto me foi possível, do vício de alguns Tradutores, que querendo 

por exemplo dar traduzido um Autor Latino, ou Francez, se aferram de modo 

às palavras, e frases do Author, que misturando-as, e confundindo com as 

                                                 
8
 LUSITANO, Cândido. Discurso Preliminar do Traductor. Arte Poetica de Q. Horácio Flacco, Traduzida e 

illustrada em Portuguez por Candido Lusitano. Segunda edição, correcta, e emendada. Lisboa: 

OfficinaRollandiana, 1778. 
9
 LUSITANO, Cândido. Discurso Preliminar do Traductor. Arte Poetica de Q. Horácio Flacco, Traduzida e 

illustrada em Portuguez por Candido Lusitano. Segunda edição, correcta, e emendada. Lisboa: 

OfficinaRollandiana, 1778. 
10

 FIGUEIREDO, Antonio Pereira de Figueiredo. Prefação. O Novo Testamento de JesuChristo, traduzido em 

portuguez segundo a Vulgata ... por Antonio Pereira de Figueiredo, deputado ordinário da Real Meza Censória. 

Tomo I. que compreende os evangelhos e S. Mattheus, e S. Marcos. Lisboa: Régia Officina Tipográfica, 1778. p. 

XXII 
11

 FIGUEIREDO, Antonio Pereira de Figueiredo. Prefação. O Novo Testamento de JesuChristo, traduzido em 

portuguez segundo a Vulgata ... por Antonio Pereira de Figueiredo, deputado ordinário da Real Meza Censória. 

Tomo I. que compreende os evangelhos e S. Mattheus, e S. Marcos. Lisboa: Régia Officina Tipográfica, 1778. p. 

XXIV. 
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nossas, inventam, sem saberem o que fazem, um idioma Latino-Lusitano, ou 

Gálico-Lusitano, que faz quase tao dificultosa de entender a Tradução como 

o original
12

. 

  

Ao se debruçar sobre uma tradução, segundo Guerreiro, o leitor não busca as palavras 

e expressões que estão presentes na edição original. Para ele, “o que se espera na Tradução é o 

conceito, que elas, palavras e frases, significam, expresso com energia e elegância”
13

.  

 Manoel Maria de Barbosa Du Bocage, célebre represente do arcadismo português, ao 

traduzir o drama Eufemia ou o Triunfo da Religião (1793) do dramaturgo francês François 

d’Arnaud, afirma que procurou evitar os “Galicismos, de que abunda grande parte das nossas 

traduções, e que nos enxovalham o fértil e majestoso idioma, só indigente e inculto na opinião 

das pessoas que o estudaram mal”
14

.  

Não foram apenas nos prefácios e discursos de tradutores que as traduções literais 

foram duramente criticadas. Em meio ao surgimento de inúmeros periódicos no mundo luso-

brasileiro entre os dois lados do Atlântico, a polêmica ganhou as páginas dos jornais. No 

Correio Braziliense de agosto de 1810, Hipólito da Costa publicou a versão portuguesa do 

Tratado de Comércio e Navegação assinado entre Portugal e Inglaterra no mesmo ano. Em 

seu exame do tratado, o redator inicia suas críticas pelo fato de que “até na tradução 

portuguesa, vem primeiro o nome de S. M. Britânica”, o que, segundo ele, seria natural na 

edição inglesa, mas “se no original, que fica nas mãos do Governo português, vem primeiro o 

nome do Príncipe Regente, como supomos, é para sentir que essa cópia não fosse publicada 

pelo Ministro português ao mesmo tempo”
15

. Neste caso, o ato de traduzir possuía 

consequências políticas e econômicas. 

Em seguida, Hipólito da Costa aponta para os equívocos na tradução de alguns artigos 

que compunham o referido Tratado. No artigo inicial, que discorria sobre a “descontinuação 

de certas proibições e direitos proibitivos”, o redator comenta que “estas palavras parecem no 

português sinônimos, porque as proibições legais constituem o direito proibitivo, e posto que 

esta tradução seja literal, com tudo não exprime com a necessária clareza o sentido inglês, 

                                                 
12

 GUERREIRO, Miguel do Couto. Prefação. Cartas de Ovídio chamadas Heroides, Expurgadas de toda 

obscenidade, e traduzidas em Rima vulgar... autor, e traductor Miguel do Couto Guerreiro. Tomo I. Lisboa: 

Off. Patr. De Francisco Luiz Ameno, 1789. p. iii.  
13

 GUERREIRO, Miguel do Couto. Prefação. Cartas de Ovídio chamadas Heroides, Expurgadas de toda 

obscenidade, e traduzidas em Rima vulgar... autor, e traductor Miguel do Couto Guerreiro. Tomo I. Lisboa: 

Off. Patr. De Francisco Luiz Ameno, 1789. p. xii. 
14

 BOCAGE, Manuel Maria de Barbosa Du. Ao Leitor. Eufemia, ou o Triunfo da Religião: drama de Mr. 

D’Arnaud, traduzor em versos portugueses por Manoel Maria de Barbosa Du Bocage. Lisboa: Off. de Simão 

Thaddeo Ferreira, 1793. 
15

 Correio Braziliense, Londres, ed. 5, 1810. p. 189-190. 
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onde se acham dois termos de significação muito diferente”
16

. Neste trecho, ele faz referência 

à distinção entre prohibitions (proibições diretas) e proihibitoryduties (proibições e 

imposições indiretas), que acaba por desaparecer na tradução literal do Tratado. 

Dois anos depois, em 1812, na seção “Literatura e Sciencias”, Hipólito volta a se 

deparar com a questão da tradução e expressa sua defesa pela tradução que prima pelo sentido 

do autor. Ao comentar a recente publicação da versão portuguesa da novela francesa Atala 

(1810) de Chateaubriand, o redator do Correio Braziliense elogia o tradutor anônimo pelo 

“bom discernimento do objeto” e por “sua instrução nas belas expressões com que interpreta 

sempre o genuíno sentido do autor”
17

. Além disso, Hipólito louva a fidelidade da tradução e 

defende que, em muitos casos, a liberdade do tradutor é necessária: 

Bem longe de censurarmos esta liberdade do Traductor, a julgamos 

necessária em muitos casos, para adaptar à natureza da linguagem e 

aos costumes da nação, as ideias originais; e preencher o designío do 

A. [autor]. Principalmente em obras desta natureza, em que a forma 

das expressões, não é da essência ao sentido, nem necessária ao 

sistema
18

. 

 

A cristalização da ideia de que o ato de traduzir, mais do que expressar a literalidade 

das expressões, envolve o sentido e o entendimento das palavras pode ser encontrada na 

segunda edição do Dicionário da Língua Portuguesa (1813) de Antonio de Morais Silva. No 

verbete “tradução” lê-se “versão de uma linguagem em outra, transladação” e em “traduzir”, 

encontra-se “verter as palavras de uma língua exprimindo em outra o seu sentido”. 

 

AD VERBUM: A TRADUÇÃO PELA PALAVRA 

Apesar das críticas, havia também tradutores que advogavam em favor de uma 

concepção de tradução literal, que buscava trasladar os termos e expressões do original. O 

poeta português Pedro Antonio Correia Garção, em dissertação apresentada à academia 

Arcádia Lusitana em 1757, trata da necessidade de imitação dos antigos, gregos e latinos, para 

a formação de um bom poeta. Para aprender o modo correto de se imitar, Garção recomenda 

os ensinamentos de Horácio afim de que se tornem poetas e não tradutores, escravos das 

palavras
19

.  

                                                 
16

 Correio Braziliense, Londres, ed. 5, 1810. p. 190. 
17

Correio Braziliense, Londres, ed. 9, 1812. p. 590. 
18

Correio Braziliense, Londres, ed. 9, 1812. p. 594. 
19

 GARÇÃO, Pedro António Correia. Dissertação Terceira sobre o Principal Proveito para Formar hum Bom 

Poeta... apud apud SILVA, Jorge Miguel Bastos da (Org.). O Discurso sobre a Tradução na Literatura 

Portuguesa. Classicismo e Romantismo. Antologia. Porto: Edições Afrontamento, 2015. 
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Nesse sentido, o poeta defende que a famosa frase de Horácio, epígrafe deste trabalho, 

não tratava de tradução e sim da imitação: 

Esta epidemia, que talvez reinava no tempo de Horacio, lhe deu razão para 

advertir aos Poetas dos vícios de que deviam fugir, quando quisessem imitar, 

recomendando-lhes, que não traduzissem palavra por palavra, como um fiel 

interprete (...) e não sei com que razão o Tradutor português trabalha para 

mostrar que Horácio, nestas palavras, dá regras para as traduções, julgo que 

a ninguém deixará de parecer óbvio e natural o sentido do texto, tão livre de 

anfibologia
20

.  

 

Antonio Lourenço Caminha, professor de Retórica e Poética, no prólogo à sua 

tradução do Lélio ou Diálogo sobre a Amizade de Cícero (1785), advoga por uma certa 

liberdade do tradutor, inspirando-se em João Franco Barreto, escritor português e tradutor da 

Eneida de Virgílio (1664): 

De mim confesso (diz elle [João Franco Barreto]) que muitas vezes por 

querer representar a mente de Virgílio, entendi perder o juízo; porque não há 

duvida, que o que soa bem em huma língua, em outra talvez não caia tão 

bem; que cada qual tem sua frase particular e modo de fazer diferente das 

outras
21

. 

 

Contudo, algumas linhas depois, Caminha assevera que se esforçou para que sua 

versão fosse “literal e não uma nova composição ou paráfrase” uma vez que “ser tradutor não 

é ser compositor”
22

. Para ele, uma tradução “é um fiel espelho, que só copia o objeto tal qual 

ele é em si próprio. Ou como finalmente uma pintura, que se copia de outro quadro”. 

 Os tradutores, imersos na tradição retórica da época e com o objetivo de justificarem 

uma nova versão, utilizavam os prefácios e discursos para criticarem as traduções anteriores 

da obra. É o caso de Jerônimo Soares Barbosa, professor de Retórica e Poética da 

Universidade de Coimbra e sócio da Academia Real de Ciências de Lisboa, na Prefação às 

Instituições Oratórias (1788) de Quintiliano. Ao comentar a versão anterior de Vicente 

Lisbonense, Barbosa deixa entrever uma distinção entre a “tradução literal” e “tradução 

servil”: 

Contudo este meu entusiasmo não me cega sobre alguns defeitos desta obra. 

Assim como a louvo por ser literal, clara e quase sempre fiel: assim quereria 

                                                 
20

 GARÇÃO, Pedro António Correia. Dissertação Terceira sobre o Principal Proveito para Formar hum Bom 

Poeta... apud apud SILVA, Jorge Miguel Bastos da (Org.). O Discurso sobre a Tradução na Literatura 

Portuguesa. Classicismo e Romantismo. Antologia. Porto: Edições Afrontamento, 2015. 
21

 CAMINHA, Antonio Lourenço. Prologo. Lélio ou dialogo sobre a amizade dedicado a Tito PomponioAttico. 

Versão Portugueza, ... seu author Antonio Lourenço Caminha, Professor Régio de Rhetorica, e Poetica . Lisboa: 

Oficina de Francisco Luiz Ameno, 1785. 
22

 CAMINHA, Antonio Lourenço. Prologo. Lélio ou dialogo sobre a amizade dedicado a Tito PomponioAttico. 

Versão Portugueza, ... seu author Antonio Lourenço Caminha, Professor Régio de Rhetorica, e Poetica . Lisboa: 

Oficina de Francisco Luiz Ameno, 1785. 
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que às vezes não passasse a ser servil, torcendo a frase portuguesa e fazendo-

a menos corrente, para seguir passo a passo o seu original
23

. 

 

Quanto à sua própria tradução, Barbosa afirma que buscou traduzir fielmente a 

doutrina de Quintiliano, não apenas em seu sentido, mas considerando suas palavras, “umas 

vezes pesando-as e outras ainda contando-as”
24

. Além disso, reitera que apenas diante da 

necessidade de exprimir o sentido do autor, é que o tradutor pode ignorar as figuras e palavras 

do original. Em consonância com a perspectiva de Correia Garção, o professor de Coimbra 

afirma que os famosos versos de Horácio, “Nec verbum verbo curabisreddere fidus 

interpres”, é destinado aos imitadores e não deve ser aplicada vulgarmente aos tradutores
25

. 

Fernando José de Portugal, Conde e Marquês de Aguiar, no Prefácio de sua tradução 

do Ensaio sobre a Crítica (1810) de Alexander Pope,  comenta as edições da obra na França e 

nos Países Baixos e passa a discutir aspectos referentes ao próprio ofício de tradução: “Muito 

se tem questionado sobre as traduções livres e literais, e qual o melhor método de traduzir um 

poeta: se em verso, se em prosa”
26

. Ele, então, apresenta as opiniões de letrados e tradutores 

famosos, como Charles Batteaux, francês e tradutor de Epicuro, Aristóteles e Horário; Anne 

Dacier, tradutora de Homero; o abade Desfontaines, autor da versão francesa de Virgílio; 

Cândido Lusitano, português e tradutor de Horácio; dentre outros. Ao fim, D. Fernando 

afirma que: 

em ambas estas espécies de versões há inconvenientes, e das obrigações de 

um tradutor se podem facilmente conhecer onde se encontrão maiores. A 

essência da tradução consiste principalmente na fidelidade, e na exacção; e 

neste ponto se podem comparar com a História
27

. 
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 BARBOSA, Jerônimo Soares. Prefação. Instituições Oratórias de M. Fabio Quintiliano escolhidas dos seus 

XII livros, traduzidas em linguagem ... por Jeronymo Soares Barboza, ... Segunda edição correcta e emendada. 

Tomo Primeiro. Paris: Livraria Portuguesa de J. P. Aillaurd, 1836. p. VIII. 
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 BARBOSA, Jerônimo Soares. Prefação. Instituições Oratórias de M. Fabio Quintiliano escolhidas dos seus 

XII livros, traduzidas em linguagem ... por Jeronymo Soares Barboza, ... Segunda edição correcta e emendada. 
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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. VIII. 
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Deste modo, o tradutor português reconhece que “só me pus fazer uma tradução fiel e 

bastante literal, deste Ensaio, quanto permite o gênio da Língua”
28

. 

 

*** 

 

“E não cuidareis em traduzir palavra por palavra, fiel intérprete”. Oriunda da Arte 

Poética de Horácio, escrita em 18 a. C., a epígrafe deste trabalho esteve no centro das 

discussões sobre a tradução no mundo luso-brasileiro na segunda metade do século XVIII e as 

primeiras décadas do XIX. Para os tradutores que buscavam defender uma tradução a partir 

do sentido e dotada de maior liberdade, a frase latina apontava para os perigos da tradução 

literal. Por outro lado, outros letrados defendiam, seguindo uma corrente que remonta ao 

Renascimento italiano, que a sentença horaciana havia sido alvo de interpretações 

equivocadas e que, na verdade, o poeta romano se referia à imitação e esta que não devia ser 

feita palavra por palavra. A tradução, neste caso, deveria ser manter fiel às palavras e 

expressões do autor em sua obra original. 

A despeito destas discussões, os letrados luso-brasileiros precisaram aguardar até 1818 

para uma teorização substancial sobre a tradução. Neste ano, Sebastião José Guedes e 

Albuquerque publicou sua Arte de Traduzir de Latim para Portuguez reduzida a Princípios 

(1818), considerada por Sabio Pinilla e Fernández Sánchez o “primeiro tratado sobre tradução 

em Portugal”
29

. A obra, dividida em sete capítulos, abordava questões teóricas e práticas 

sobre a tradução e apresentava regras e modelos para os jovens estudantes de Latim.  

No primeiro capítulo, intitulado “Da Tradução em Geral”, o autor distingue quatro 

tipos de tradução: a primeira, ao pé da letra, na qual “responde servilmente o tradutor a cada 

expressão do autor por outra da sua Língua”; a segunda, a tradução propriamente dita, isto é, 

“todo o pensamento do original cabalmente expresso em outra língua”; a terceira, a paráfrase, 

“uma tradução que amplia e desenvolve os pensamentos do original” e, por fim, a imitação, 

que consiste em “fazer seu um pensamento de um autor pelo jeito novo”
30

. Não obstante, para 
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o autor, a única que merece ser praticada é a tradução propriamente dita, uma vez que “só ela 

reproduz genuinamente os pensamentos de um autor”
31

. 

Seja como for, o termo “tradução” era dotado de múltiplos sentidos e significações, 

que se articulavam à “fidelidade”, “imitação”, “literalidade”, “entendimento” ou ao 

“pensamento” do autor. Através dos dicionários, prefácios, discursos e periódicos, o mundo 

luso-brasileiro entre as últimas décadas do século XVIII e as primeiras do XIX não assistiu ao 

surgimento de uma concepção homogênea de tradução. Os prefácios, na esteira da tradição 

retórica corrente na época, revelavam os elementos de permanência de uma linguagem típica 

do Antigo Regime frente aos avanços da modernidade.  
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O PODER RÉGIO NO REINADO DE HENRIQUE VII DA 

INGLATERRA (1485-1509): COMO A SOBERANIA INGLESA FOI 

CENTRALIZADA COM A DERROTA DE PERKIN WARBECK. 

Larissa Merecci 

 

Ao tratarmos das monarquias durante a Baixa Idade Média, observamos elementos que 

na Idade Moderna contribuiriam para a formação dos Estados Nacionais, tais como a 

autoridade centrada na pessoa do rei e a submissão da Igreja ao poder régio. No caso em que 

pretendemos estudar, veremos que no governo de Henrique VII da Inglaterra se estabeleceu a 

dinastia Tudor, popularmente conhecida por fomentar o absolutismo através do rei Henrique 

VIII e, posteriormente, da rainha Elizabeth I.  

Entretanto, a fim de suplantar a dinastia Plantageneta, os Tudors não apenas se viram 

forçados a lidar com seus reminiscentes e as ameaças que projetaram à sua autoridade 

dinástica, como também foram os principais responsáveis pela concentração de poderes na 

figura do soberano inglês. Para compreendermos de que maneira isso se fez, é preciso voltar o 

nosso olhar para os acontecimentos que culminaram na ascensão de Henrique VII como rei da 

Inglaterra e apreender como os mesmos foram capazes de produzir a rebelião mais 

ameaçadora de seu governo, a de Perkin Warbeck. O resultado da eventual queda deste 

suposto pretendente ao trono inglês traria resultados surpreendentes para a política 

internacional das monarquias europeias, elevando a um grau de importância a nova dinastia 

inglesa, ao mesmo tempo em que significativamente estabeleceria um grau relativo de paz 

interna. 

Para ilustrar os acontecimentos acima, abordaremos a guerra das rosas. Este evento, 

conhecido por se tratar de uma guerra civil que separou a dinastia Plantageneta nas casas de 

York e Lancaster, opondo-as em prol da coroa pela qual disputavam, deu início ainda no 

começo do século XV. No ano de 1400, Ricardo II teve seu trono usurpado pelo primo, 

Henrique de Bolinbroke. Este último era detentor do ducado de Lancaster, porém, havia sido 

enviado ao exílio pelo primo régio logo após a herança de Bolinbroke ter sido confiscada por 

Ricardo, resultando na ascensão do rei Henrique IV. 

Assim, estabeleceu-se no poder a casa de Lancaster. Ao ser sucedido pelo filho mais 

velho, que se tornou, por sua vez, Henrique V, foi dada continuidade à linhagem lancastriana. 

Conhecido por ter sido o grande leão da Inglaterra em decorrência das sucessivas invasões à 

França e por exigir lealdade em conjunto de nobres e plebeus a sua autoridade régia, Henrique 
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assim ganhou o respeito e admiração de todos. Desposou Catherine, princesa da França e com 

ela teve um filho que recebeu seu nome. 

O reinado de Henrique VI seria marcado por diversas turbulências que levaria a um 

embate armado, o qual culminaria na perda de seu trono em 1461 e 1471. O casamento com 

Margaret de Anjou, por exemplo, lhe inculcaria impopularidade porque resultou de 

negociações que devolveram territórios de domínio inglês como Normandia à coroa francesa. 

Durante os períodos em que havia ficado doente, nos quais citamos a regência de Ricardo, 

duque de York, verificamos a formação de facções que logo pesariam a influência na 

condução da política inglesa. 

No que tange a esta influência, podemos ligá-la diretamente à corte. Quanto a sua 

função e o conceito que ela desempenhava no século XV, principalmente na Inglaterra do 

contexto da guerra civil, G.L. Harris em seu artigo chamado ―The CourtOfLancastrians 

Kings‖ (―A Corte dos Reis Lancastrianos‖ em tradução livre) traz uma discussão interessante 

sobre essa questão. Assim, ele diz: 

Sob o pacifista e complacente Henrique VI, a comitiva real cessou de ser 

centro de poder de um empreendimento de guerra e tornou-se centro de 

competições políticas e intrigas. Mas não marcou uma política de 

centralização, o que só se deu início depois de 1471 já que a coroa começou 

a minar centros independentes de poder, utilizando da afinidade real a fim de 

estender a influência régia em tais localidades
1
 

 

Com isso: 

A corte tinha a função política em facilitar –e, talvez, manipular- a voluntas 

de um rei; providenciava uma ligação pessoal vital entre o rei e os agentes 

pelos quais ele comandava.
2
 

 

Esta questão referente à corte e como ela influenciou diretamente na guerra das rosas é 

vista posteriormente no governo de Eduardo IV, e com mais rigor na de seu irmão, Ricardo 

III. Não cabe aqui discutirmos a maneira pela qual Eduardo IV conduziu suas políticas 

durante os anos em que esteve no trono. Todavia, é indiscutível apontar que a partir do 

momento em que desposou uma ―plebeia‖ chamada Elizabeth Woodville, propiciou a 

ascensão de outra facção, o que colaborou em certo grau para que fosse deposto em 1470. 

Conforme demonstramos nos parágrafos anteriores, a corte se tornou centro de intrigas e 

                                                           
1
 HARRIS, GL.The Court Of Lancastrians Kings. The Lancastrian Court. Donington. 2003. Pp 1. Tradução 

livre. 
2
 HARRIS, GL. The Court Of Lancastrians Kings. The Lancastrian Court. Donington. 2003. Pp 17. Tradução 

livre. 
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conspirações políticas, deixando havia muito de ser meramente o eixo principal de 

demonstração militar tal qual havia sido com os reis Eduardos e os primeiros angevinos. 

A transição de poder, deve-se aqui ressaltar, foi também um instrumento importante 

para os reis. Afinal, configuraria no reflexo do papel desempenhado de ser a ―cabeça‖ no 

reino como nos informa Ernst Kantorowicz em sua obra ―Os Dois Corpos do Rei‖, como 

também haveria uma continuidade na dinastia. Entretanto, no momento de ascensão de 

Eduardo V em 1483, seu tio Ricardo, o duque de Gloucester, enviou-o à Torre de Londres e 

desta maneira, tomou-lhe o título de rei. Ao se tornar Ricardo III, justificando como tal a 

ilegitimidade dos filhos do irmão pelo mesmo ter sido supostamente bígamo (através de um 

contrato com uma mulher chamada Eleanor Butler, de quem Eduardo IV teria sido noivo 

antes de se casar com Elizabeth Woodville), há uma preocupação em desassociar a Coroa da 

Inglaterra da facção dos Woodville. No entanto, aqui a interrupção dinástica se faz presente: 

anteriormente à batalha de Bosworth em 1485, Ricardo perdera seu único filho e herdeiro, 

enviuvou e aparentemente reconhecia como seus sucessores os filhos de sua irmã, a duquesa 

de Suffolk.Com sua morte, porém, e a vitória de Henrique Tudor, tornando-se rei Henrique 

VII a partir do sucesso sobre seu anterior no campo de batalha,à guerra das rosas 

pretensamente se propôs a colocar um ponto final. Todavia, é interessante aqui dialogar o 

sociólogo Émilie Durkheim com o historiador Ernst Kantorowicz.  

Embora Durkheim
3
, ao estudar a sociedade francesa, tivesse feito uma analogia do 

funcionamento de uma comunidade com a dos órgãos vitais do ser humano trabalhos pela 

biologia no século XIX, podemos adaptar a questão tratada em sua obra ―Métodos de Análise 

Sociológica‖ para o século XV. Afinal, quando Kantorowicz nos leva a pensar sobre o rei 

como a cabeça e o reino como os membros, não diferindo, dessa maneira, tanto do raciocínio 

de Durkheim, é-nos conduzido ao conceito que ele trabalha em seu livro, sobre os dois corpos 

do rei. Como podemos ver a seguir: 

Pois o rei em si tem dois corpos, a saber, um Corpo natural e um Corpo 

político. Seu Corpo natural (se considerado em si mesmo) é um corpo 

mortal, sujeito a todas as Enfermidades que ocorrem por Natureza ou 

Acidente, à imbecilidade da Infância ou da Velhice e a Defeitos similares 

que ocorrem aos Corpos naturais das outras pessoas. Mas seu Corpo político 

é um Corpo que não pode ser visto ou tocado, composto de Política e 

Governo, e constituído para a Condução do Povo e a Administração do bem-

estar público e esse Corpo é extremamente vazio de Infância e de Velhice e 

de outros Defeitos e Imbecilidades naturais, a que o Corpo natural está 

sujeito, e, devido a esta causa, e que o Rei faz em seu Corpo político não 

                                                           
3
 DURKHEIM, Émilie. As regras do método sociológico. São Paulo: Martin Claret, 2001. 
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pode ser invalidado ou frustrado por qualquer incapacidade em seu Corpo 

natural.
4
 

 

Não obstante a questão dos dois corpos do rei, há também como localizá-lo no reino. Ou 

seja: 

Ao interpretar o Povo como uma universitas ‗que nunca morre‘, os juris-

consultos haviam chegado ao conceito de uma perpetuidade tanto da 

totalidade do corpo político (cabeça e membros em conjunto) como de cada 

um dos membros constituintes. A perpetuidade isolada da ―cabeça‖, 

contudo, era igualmente de grande importância, já que a cabeça sempre 

figuraria como a parte responsável e sua ausência poderia tomar a 

corporação incompleta ou incapaz de agir. A perpetuidade da cabeça, dessa 

forma, criava um novo conjunto de problemas e levava a novas ficções.
5
 

 

Por esse viés, compreendemos que, sem o rei, não teria a sociedade em questão como 

ser governada. A despeito da discussão frente a apropriação do discurso do corpo místico, é 

quanto à perpetuidade da cabeça que manteria a realeza em continuação, não aceitando, 

portanto, sua interrupção. Em outras palavras,  

A perpetuidade da cabeça do reino e o conceito de um (...) ―rei que nunca 

morre‖, dependia principalmente da interação de três fatores a perpetuidade 

da Dinastia, o caráter corporativo da coroa e a imortalidade da Dignidade 

real. Esses três fatores coincidiam vagamente com a linhagem ininterrupta de 

corpos reais naturais, com a permanência do corpo político representado por 

cabeça e membros em conjunto e com a imortalidade do cargo, isto é, da 

cabeça isoladamente.
6
 

 

Assim sendo, entendemos que, quando Henrique Tudor tornou-se rei em 1485, ainda 

que por direito à conquista, indicou que seu reinado teve início antes da batalha de Bosworth, 

por ventura clamando ser sucessor legitimo de Eduardo V, houve uma tentativa em dar 

prosseguimento à linhagem Plantageneta. 

Com o desaparecimento dos príncipes da Torre, filhos do rei Eduardo IV, a próxima 

herdeira da casa de York veio a ser lady Elizabeth. Portanto, quando Henrique VII a desposou 

— logo após sua coroação, em um ato que reivindicava distanciamento entre seu direito à 

coroa da Inglaterra e a depender do próprio direito de sua noiva ao mesmo trono para 

legitimá-lo como soberano — pretendia-se a restauração da paz entre aqueles chamados 

Yorkistas por defenderem a casa de York, e os assim denominados Lancastrianos por terem 

lutado pela de Lancaster.  
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Contudo, a autoridade de Henrique Tudor não estava apropriadamente consolidada. 

Ainda pairava sobre ele a sombra do governo dos reis de York. Não havia indício de 

reconhecimento de sua ascensão da França nem principalmente de Castela e Aragão. O 

poderoso Imperador do Sacro Império Romano Germânico em paralelo com a Borgonha 

tampouco apoiava a nova dinastia. Para dificultar, havia ainda muito a convencer os 

aristocratas ingleses de que saberia conduzir a política agradando a todos como seus 

antecessores, principalmente Eduardo IV, procuraram fazer. 

Como já foi dito sobre o papel da corte nas movimentações políticas e em sua 

participação nas intrigas, não seria diferente com Henrique VII no poder. Como G.L.Harris 

nos diz: 

Para Geoffrey Elton, em 1976, a corte era o eixo principal do estado 

absolutista: ‗não poderia existir até que a Corte tenha destruído todas os 

centros alternativos de lealdade política ou (para enfatizar outra função da 

Corte) todas as fontes alternativas de avanço mundano‘. Ao suprimir o poder 

militar da nobreza, a coroa fez da corte uma agente do processo civilizatório 

enquanto a ética aristocrática das honras cavalheirescas dava lugar a um 

serviço ao monarca e ao estado.(...) 

David Starkey argumentou que, sob Henrique VII, a distinção física e íntima 

[da hierarquia de senhores, cavalheiros] tornou-se a base de seu novo 

sistema político no qual decisões políticas centrava-se nos aposentos 

privados do rei. Assim, a corte adquiriu uma importância maior no centro 

político do que o conselho.
7
 

 

Ao se afastar dos cortesões, Henrique VII buscava concentrar o poder régio em si. 

Todavia, é notório constatar que, apesar das circunstâncias tensas sobre as quais construía seu 

reinado, precisava de alianças. Logo após a rebelião de Lambert Simnel, ocorrida por volta do 

ano de 1487, no qual forças Yorkistas (enviadas a mando da duquesa viúva de Borgonha, irmã 

do finado rei Eduardo IV) buscaram remover o rei Tudor do trono da Inglaterra ao suplantar 

Simnel, um menino camponês, como rei (ao disfarçá-lo de conde de Warwick, filho de 

George, duque de Clarence), mais uma vez o rei Henrique precisava cimentar sua base no 

poder. 

Talvez influenciado pela política um pouco pacifista do segundo reinado de Eduardo 

IV, Henrique optou pela paz e esta seria a marca de seu reinado. Através de casamentos, 

forjaria alianças que fortalecessem sua dinastia. Com o nascimento de Arthur, príncipe de 

Gales, em 1486, Henrique VII procurou ligar-se à Isabel de Castela e Fernando II de Aragão 

quando propôs casá-lo à filha mais nova do casal régio, Catarina de Aragão. Tal aliança seria 

bastante importante não apenas para o reconhecimento e prestígio pelos quais os Tudor 

                                                           
7
 HARRIS, GL. The Court Of Lancastrians Kings. The Lancastrian Court. Donington. 2003. Pp 1, 2. Tradução 

livre. 
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precisavam para consolidar-se na Inglaterra e perante à Cristandade europeia, mas para 

contrabalancear a influência vinda de Borgonha, aliada ao Sacro Império Romano Germânico. 

Contudo, pelo tempo que demoraria a ser firmado este contrato de casamento, percebe-se que 

naquele momento Henrique VII não era levado a sério por seus aliados espanhóis. 

Durante a década de 1490, a autoridade régia de Henrique Tudor viria a ser testada outra 

vez com a rebelião que, provavelmente, seria a mais perigosa durante todo seu governo. Em 

uma das cartas escritas de seu próprio rei a um primo distante chamado Sir George Talbot, é-

nos trazido seu ponto de vista sobre esse assunto. 

H.R., o rei. 

Fieis e amados súditos, nós os saudamos. Sem nos esquecermos da malícia 

com a qual lady Margaret da Borgonha vem continuamente dirigindo contra 

nós, como ela mostrou recentemente ao enviar um garoto camponês, 

supondo que se disfarçasse como o filho de George, acompanhado do duque 

de Lincoln, o senhor Lovel, e com uma grande multidão de irlandeses, cujo 

propósito final não foi abençoado por Deus como sabemos bem.  

Prevendo agora a persistência de sua malicia, através da falsa invenção vinda 

de outro rapaz qualquer chamado PerkinWarbeck, nascido em Tournay na 

Picardia, a quem se chamou de filho ilegítimo do rei Ricardo na primeira 

incursão à Irlanda para em seguida ser dirigido como o filho do duque de 

Clarence e agora como filho de nosso pai, o rei Eduardo o Quarto, a quem 

Deus absolveu. Porquanto ela havia prometido obediência à Flandres e aos 

arquiduques, para quem ela trabalhou diariamente a fim de fazer de seu 

próprio jeito, no qual pelas suas promessas alienou senhores de outras 

nações a fim de obter ducados, condados, baronatos e outras terras de nosso 

reino a fim de induzi-los a destruir e deserdar os nobres homens e nossos 

súditos do mesmo para provocar a subversão de nosso reino a fim de 

alcançar o propósito malicioso [...]
8
 

 

É uma longa carta, cujo discurso indica aversão à duquesa viúva de Borgonha. Perkin 

Warbeck teria sido, supostamente, o filho perdido do rei Eduardo IV, um dos príncipes da 

Torre. A historiografia inglesa não chegoua um consenso sobre ele, mesmo nos dias atuais, se 

sua identidade havia sido a qual pregava ser ou apenas outra fraude promovida pela irmã de 

Eduardo, lady Margaret. No trecho da correspondência acima, pudemos observar a descrença 

do rei em aceitar Perkin como Ricardo, duque de York, enxergando nele a personificação da 

maldade de lady Margaret para com ele, tendo em vista que ela não reconhecia seu governo. 

Entrementes, a incerteza da identidade de Perkin provocaria uma balança diplomática 

desfavorecida à Inglaterra Tudor, apesar da promessa do casamento de Henrique e Elizabeth 

em ter posto fim às rivalidades Plantagenetas depois de 30 anos de conflitos armados. 

                                                           
8
 POLAND, A.F. The Reignof Henry VII From Contemporary Sources. Selected and Arranged With An 

Introduction by A.F. Poland. Volume I, London. 1913. Tradução livre. 
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Thomas Penn, historiador especialista nos Tudors pela Universidade de Cambridge, 

escreveu em sua biografia sobre Henrique VII que: 

 

Warbeck mais tarde descreveu sobre como os homens haviam tentado 

diversas identidades para ele: o conde de Warwick—outra vez como foi no 

caso de Lambert Simnel—e um filho ilegítimo do rei Ricardo III. 

Descartando ambas as ideias, eles (...) decidiram torná-lo outro Yorkista: 

Ricardo, duque de York, segundo filho do rei Eduardo IV, o filho mais novo 

dos príncipes que desapareceram na Torre (...)
9
 

 

Warbeck, apoiado pelo imperador Maximiliano como também pela duquesa Margaret 

de Borgonha, o rei francês Carlos VIII e o escocês Jaime IV, representava o oposto daquilo 

que Henrique buscava construir: tranquilidade e estabilidade para o reino depois de um longo 

período em guerras civis. 

O mais curioso é a informação que A.F.Poland nos traz a respeito do assunto na 

introdução feita em ―The Reign of Henry VII From Contemporary Sources‖, quando ele aponta as 

acusações feitas por Perkin Warbeck a Henrique VII, durante as invasões malsucedidas à 

Inglaterra: 

A obscuridade da ascendência Tudor é moldada nos dentes de Henrique; na 

―pobreza e vilania‖ de seus conselheiros; na proscrição dos aderentes de 

Warbeck; na prisão de Warwick e a perda de sua herança; ―a grande 

execrável ofensa cometida e feita por nosso inimigo e seus apoiadores em 

quebrar as franquias e desrespeitar as liberdades de nossa mãe a Santa Igreja, 

para o grande desprazer de Nosso Senhor
10

 

 

Penn acrescenta que, em uma de suas cartas escritas a Isabel de Castela, Margaret da 

Borgonha diz acreditar piamente que Warbeck era de fato um dos príncipes da Torre, seu 

sobrinho Ricardo, duque de York. E o rei dos romanos, Maximiliano, a amparava 

fervorosamente nisso. Foi necessário a ida à França por parte de Henrique VII para garantir 

que Carlos VIII não apoiasse mais o pretendente. Afinal, ―era (...) além de toda a lógica‘, um 

completo absurdo‘, ‗uma completa loucura‘ que as pessoas acreditassem nesse ‗rapaz fingido‘ 

que dizia ser quem ele era‖ 
11

e esforçou-se em pedir para que fosse extraviado. Com a 

negativa recebida, as relações exteriores entre Inglaterra e Flandres deterioraram-se com 

retaliações de ambas as partes de seus respectivos governantes. 

                                                           
9
 PENN, Thomas. Winter King Henry VII and the Dawn of Tudor England. Grã Bretanha. 2011. Pp 24. 

Tradução livre. 
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 The Reignof Henry VII From Contemporary Sources. Selected and Arranged With Na Introduction by A.F. 

Poland. Volume I. London. 1913. Tradução livre. 
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 PENN, Thomas. Winter King Henry VII and the Dawn of Tudor England. Grã Bretanha. 2011. Pp 

26.Tradução livre. 
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Quando o pai de Maximiliano, o imperador Frederico, veio a falecer, Warbeck foi 

exibido em seu funeral como se fosse o verdadeiro rei da Inglaterra. Com isso, reacendia as 

rivalidades com Yorkistas e o a ameaça de outra guerra civil eclodir. Nesse sentido, quando o 

futuro Henrique VIII completou três anos de idade, seu pai fê-lo duque de York em 

contraponto ao pretenso Ricardo de York. E o ritual presente para distanciar cada vez mais 

Warbeck de seu trono é visto a seguir, quando Penn nos informa que: 

No outono de 1494, o príncipe de três anos teve um novo papel a 

desempenhar, de um verdadeiro e palpável duque de York, em face à 

tremenda ameaça de Warbeck. No dia 29 de outubro, ele cavalgou –sem 

ajuda e ante os observadores perplexos—nas ruas de Londres a Westminster. 

No dia seguinte, em Westminster Hall, seu pai fê-lo cavalheiro, levantou-o 

orgulhosamente e pô-lo a ‗sentar com ele à mesa‘ para que toda a corte o 

visse. No dia de Todos os Santos, 1º de Novembro, príncipe Henrique foi 

feito duque de York. A pesada formalidade de sua investidura com seus 

símbolos de ofício, capa, espada, haste e bastão, seguido de uma missa de 

celebração na capela adjunta de São Stephen feita pelo arcebispo Morton, 

que estava cercado por oito bispos mitrados para acompanhá-lo ao coro da 

capela real. Logo a seguir, veio a procissão em estado de lanterna de 

oscilação, uma profusão em um carmesim roxo de seda, colares de joias, 

pano de ouro.
12

 

 

Apesar disso, em 1495, Warbeck tentou invadir a Inglaterra novamente, apoiado pelo 

imperador Maximiliano. No entanto, já era aguardado pelos soldados do rei, e ele acabou 

escapando. Haveria outras tentativas insucessíveis de Warbeck até ser enfim preso e entregue 

às mãos de Henrique. Afinal, ―em vez de trancá-lo, Henrique colocou o pretendente a ser 

visto na corte como curiosidade, um brinquedo para as pessoas se maravilharem e apontar, 

fazer graça: levissimus, o último dos homens.‖
13

 

A captura de Warbeck seria, de fato, o ponto chave de seu governo depois de várias 

sábias conduções em negociação em meio a ameaças, decisões incabíveis e mal calculadas. 

No mais,  

O ano da captura de Warbeck, o qual havia sido a parte central de seu 

reinado, foi também seu annusmirabilis. A invasão escocesa fora repudiada, 

as tentativas de Warbeck na Irlanda foram frustradas pela lealdade de 

Waterford; (...) Cabot descobrira a Newfoundland. Assim, os príncipes 

estrangeiros passaram a respeitá-lo.
14
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 PENN, Thomas. Winter King Henry VII and the Dawn of Tudor England. Grã Bretanha. 2011. Pp 28.Tradução 

livre. 
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 PENN, Thomas. Winter King Henry VII and the Dawn of Tudor England. Grã Bretanha. 2011. Pp 28. 
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 PENN, Thomas. Winter King Henry VII and the Dawn of Tudor England. Grã Bretanha. 2011. Pp 30. 

Tradução livre. 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
           24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

289 
 

E com isso, A.F. Poland nos mostra de forma palpável através dos enviados à Inglaterra, 

uma vez que, com a derrota de Warbeck (ele seria executado em 1499), a posição de Henrique 

VII se fortaleceu e os outros pretendentes ao trono não mais causaram tanta turbulência contra 

sua autoridade, pois esta agora não somente fora reconhecida internacionalmente como 

também enfim respeitada por seus súditos.  

―Repito‖, disse o enviado milanês ao informar seu mestre, Ludovico Sforza, 

―que no presente estado, está tudo muito estável, especialmente para os 

descendentes do rei, já que não há mais aspirantes à coroa; com a casa em 

paz, não há ocasiões a serem temidas‘ e, outra vez, ‗ele está perfeitamente 

seguro contra a fortuna.‖ 

―Henrique é rico‖, escreveram dois espanhóis de Londres em 1498, 

―instituiu ordem na Inglaterra e mantém os súditos sujeitos a sua autoridade 

de forma que não havia se visto isso antes.‖ 

―A Inglaterra‖, escreveu De Puebla em 1500, ―nunca fora tão tranquila e 

obediente como no presente.‘
15

 

 

Em suma, Henrique firmou aliança de fato com a Espanha através do casamento do 

príncipe de Gales com Catarina de Aragão, fazendo o mesmo com a Escócia enquanto entrava 

em bons termos com Louis XII da França. Era, portanto, a constância em seu governo que 

contribuira para que Henrique VII centralizasse em torno de si o poder régio sem, contudo, 

usar do discurso absolutista como seria reforçado no reinado de seu filho, Henrique VIII. 

Cercou-se de homens que o acompanharam no exílio ou que demonstraram lealdade como os 

Cardeais-chanceler Morton e Fox, Sir Reginald Brey, Sir Thomas Lovell e, mais tarde, 

Edmund Dudley e Richard Empson.  

Nas crônicas de Hall
16

, embora escritas posteriormente ao reinado de Henrique VII e 

com um discurso bastante favorável a ele (na introdução, há uma carta na qual o autor se 

dirige ao rei Eduardo VI, neto de Henrique), elementos políticos se fazem bastante presentes, 

contudo, fica-nos impossível de traduzir perfeitamente pelo fato de ter sido escrito em inglês 

arcaico. Ainda assim, ao mencionar Warbeck, é sempre com dúvidas sobre sua identidade, 

reafirmando a bondade do rei em recebê-lo e na covardia de Warbeck em fugir, apesar de se 

suspeitar desta visão. Independentemente da visão trazida pela documentação indicada, é 

curioso voltar a constatar a estabilidade como principal componente de base para a Inglaterra 

Tudor.  

                                                           
15
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Henrique VII se afastou da corte que vivia de intrigas políticas, optando por não se 

submeter a facções, concedendo títulos aqueles que lhes foram leais. Sabia perdoar os 

inimigos como também ser implacável com eles. Infelizmente, porém, ainda atualmente é 

estigmatizado como ―rei mísero‖, ofuscado pelo reinado de Henrique VIII. Como havíamos 

dito no decorrer deste artigo, a perpetuidade da dinastia era bastante importante. E foi apenas 

com a morte de Henrique VII em 1509, quando sua coroa foi herdada pelo príncipe Henrique, 

que houve uma transição pacífica de poderes. Não obstante, através da estabilidade e dos 

incansáveis esforços pela paz, o rei Henrique VII da Inglaterra centralizou enfim o poder 

régio como seria reformado pelos seus descendentes. 
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TAXONOMIA SOCIAL E DISCURSO RELIGIOSO: A PREGAÇÃO DA 

INQUISIÇÃO PORTUGUESA NO SÉCULO XVII 

Leonardo Coutinho Lourenço
*
 

 

O século XVII foi tempo de muitas transformações na consciência religiosa das 

sociedades sob domínio do Império português. Desde a união das Coroas ibéricas, iniciada em 

1580, ao fim da guerra pela independência do reino luso em 1668, a Igreja portuguesa, sua 

religiosidade e a Inquisição experimentaram profundas transformações quer nos seus 

procedimentos, quer na sua própria estruturação
1
. A imbricação intensa entre o poder religioso 

e o poder político impulsionou modificações na estrutura do pensamento religioso, bem como 

exigiu um incremento das respostas dadas pelos órgãos de controle das consciências 

(mormente a Inquisição) aos desafios e práticas da época
2
. As turbulências provocadas pelos 

conflitos políticos, reverberados pela Inquisição, forçou o Santo Ofício e seus membros a 

posicionarem-se no bojo das disputas palacianas e sociais. E meio a essa complexa dinâmica 

de lealdades, rede tecida ao longo de um século, a Inquisição, em especial, lançou mão do 

principal recurso persuasivo a sua disposição: a pregação nos autos da fé. 

O século XVII foi caracterizado por João Francisco Marques como o “tempo da 

pregação”
3
. Conforme salientou o historiador, o sermão conformou-se após os movimentos 

das Reformas Protestante e Católica como o mass media
4
 da época, a forma pela qual a Igreja 

conseguia comunicar-se com o maior número de fiéis a um só tempo. Essa importância 

assumida pela pregação na cristandade católica em geral e em Portugal, em particular, não se 

fez sentir nas funções catequéticas exclusivamente. A Inquisição, principal instituição 

promotora de valores sociais, lançou mão de modo particular da pregação para empreender a 

doutrinação dos fiéis e manter o controle sobre a fé
5
. A pregação inquisitorial, contudo, 

diferenciava-se da “pregação tradicional”, aqui entendida como a prédica capelã, por contar 

                                                 
* Pesquisa relacionada ao projeto de pesquisa de doutoramento no âmbito do PPGH – UFF, intitulado “A 

serviço do Santo Ofício: o clero regular e a Inquisição portuguesa (1605-1681)”, sob financiamento da bolsa 

CAPES. 

1 PAIVA, José Pedro. “A Igreja e o Poder”. In: AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.). História Religiosa de 

Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. 135-186 pp. 

2 Idem. p. 172. 

3 MARQUES, João Francisco. “A Palavra e o Livro”. In: AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.). História 

Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. 377-489 pp. 

4 Idem. p. 380. 

5 Analisei essa questão de modo mais aprofundado no trabalho desenvolvido no mestrado. LOURENÇO, 

Leonardo C. Dissertação de mestrado. Palavras que o vento leva: a parenética inquisitorial portuguesa dos 

Áustrias aos Braganças (1605-1641). Niterói. PPGH-UFF, 2016. 130 pp. 
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com aparatoso sistema simbólico, um teatro propriamente, que lhe dava respaldo e ampliava o 

sentido
6
. Referimo-nos aos autos da fé. 

 

ESPETÁCULO DE COMBATE E EDUCAÇÃO: O AUTO DA FÉ 

O ato final dos processos daqueles alcançados pela Inquisição tinha lugar em uma 

cerimônia, no mais das vezes pública, e muito esperada pelo povo: os autos da fé. Esses 

espetáculos tinham lugar nas praças principais das cidades sedes dos tribunais da Inquisição, 

as cidades de Lisboa, Coimbra e Évora, no reino, e Goa, na Índia
7
. Momento máximo de 

manifestação do poder inquisitorial, os autos da fé eram cerimônias anuais e tinham lugar de 

destaque na vida das pessoas e na rotina da cidade
8
. Seu poder de atração encontrava poucos 

rivais à época, dado que na cerimônia tomavam parte as principais autoridades do reino entre 

clero e nobreza, bem como, não raras vezes, o rei e membros da família real, todos a prestigiar 

a Inquisição na sua função de combater os hereges
9
. O povo, por sua vez, acorria com 

interesse. A oportunidade de ver figuras de poder poucas vezes reunidas no mesmo lugar, e a 

punição aos detratores da fé eram um convite tentador, somado ao fato da promessa de 

indulgência para aqueles que prestigiassem a cerimônia
10

.  

 No espetáculo que anunciaria as penas que cada processado recebeu findos os trâmites 

inquisitoriais havia momento importante: a pregação do sermão. Nesse momento um 

pregador, cuidadosamente escolhido para a função, subia ao púlpito do palco montado na 

principal praça e pregava um sermão cunhado especialmente para a ocasião, onde 

concentrava-se na exortação dos ouvintes e condenava os crimes e desvios que ali iam 

sentenciados. 

De modo geral os sermões concentravam-se no combate ao judaísmo e no alerta aos 

fiéis para que se apartassem dos judeus e suas práticas sob penas de trazerem sobre si a ira 

divina
11

. Contudo, como veremos, não somente o judaísmo era mote para o sermão no rol de 

crimes punidos pela inquisição, mas também eram todos os comportamentos e práticas 

consideradas desviantes e ofensivas à fé católica. O comportamento feminino, práticas 

mágicas e sobrenaturais em geral, as relações homoafetivas, o exercício de religiões outras 

que não a católica, enfim, uma série de práticas sociais e de consciência eram punidas pelo 

                                                 
6 NAZÁRIO, Luiz. Autos-de-fé como espetáculos de massa. São Paulo: Editorial Humanitas, 2005. 310pp. 

7 BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 240-241. 

8 Idem. 

9 PAIVA, José Pedro. MARCOCCI, Giuseppe. História da Inquisição portuguesa. Lisboa: Círculo de 

Leitores. 2014. p. 314. 

10 NOVINSKY, Anita. O que é Inquisição? São Paulo: Brasiliense, 1999. p. 24. 

11 BETHENCOURT, Francisco. Op. cit. p. 300. 
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Santo Ofício e figuravam como assunto dos sermões dos autos da fé
12

. A potência do discurso 

presente nos sermões era amplificada por todo o aparato espetacular que envolvia o auto da 

fé
13

. A ideia era reforçar, a partir do exemplo dos penitenciados, todas as consequências que 

deveriam encarar aqueles que ousassem desrespeitar as leis da Igreja. Conforme salientou 

Guy Debord
14

, a força espetacular está assentada no caráter unívoco da comunicação, por um 

lado, e no apelo imagético e simbólico dos elementos que compõem o espetáculo em relação à 

sensibilidade da audiência. A presença desses elementos no momento da pregação do auto da 

fé era importante para garantir o caráter persuasivo do discurso do pregador de modo que 

suscitasse nos ouvintes o comportamento esperado
15

. 

O objetivo dos sermões inquisitoriais era de empreender uma didática menos sutil do 

que aquela intentada nos sermões de capela
16

. O discurso inquisitorial buscava a emulação de 

comportamentos sociais naquilo que foi definido por Jean Delumeau como “pedagogia do 

medo”
17

. Em outras palavras, a lógica da pregação inquisitorial era de que o tempo de 

exortação calma e paciente estava reservado às pregações regulares, nos autos da fé, no 

entanto, a mensagem era de alerta sobre a iminência da danação
18

 e a condenação contundente 

dos crimes punidos. Cabe-nos agora examinar como se estruturou o discurso inquisitorial na 

forma dos sermões e como operava para imprimir os comportamentos esperados por parte da 

audiência. 

 

PARA GRAVES CRIMES, DURAS PALAVRAS 

As principais características que diferenciavam o conteúdo do sermão inquisitorial do 

congênere capelão era a contundência das expressões e a forma explícita como tratava de 

assuntos de natureza teológica e/ou moral. O historiador João Francisco Marques caracterizou 

esse cuidado do sermão de capela coo uma restrição à prática de uma teologia 

controversística, ou seja, aquela dedicada a contrapor teologicamente as discordâncias 

teológicas presentes em outras confissões de fé ou concepções teológicas heterodoxas
19

. Tal 

prática, afirma ou autor, era desaconselhada entre os pregadores responsáveis pela instrução 

no púlpito das igrejas uma vez que o descuido poderia trazer mais males do que benefícios à 

                                                 
12 LOURENÇO, Leonardo C. Op. cit. p. 53-54. 

13 NAZÁRIO, Luiz. Op. cit. p. 141. 

14 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 242pp. 

15 NAZÁRIO, Luiz. Op. cit. p. 201. 

16 Sobre a mensagem dos sermões pregados nas capelas ver MARQUES, João Francisco. Op. cit. p. 410. 

17 DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 530 pp. 

18 PAIVA, José Pedro. MARCOCCI, Giuseppe. Op. cit. p. 253-254. 

19 MARQUES, João Francisco. Op. cit. p. 420. 
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educação religiosa dos ouvintes
20

. Essa mesma recomendação estava presente nos manuais de 

pregação cunhados visando preparar os futuros evangelizadores para assumirem os púlpitos
21

. 

A ideia geral era evitar que as proposições heréticas se tornassem de conhecimento público, 

estimulando a curiosidade e a prática de tais atos. Porém, no âmbito inquisitorial essas 

recomendações pareciam suspensas. O foco dos sermões dos autos da fé era justamente opor 

teologicamente as ideias heréticas e explicitar tais e quais comportamentos sociais eram 

proibidos e passíveis de punição. Ao examinarmos as prédicas inquisitoriais seiscentistas 

vemos longa e minuciosa descrição das posições e interpretações tidas como heresias, bem 

como, minucioso relato de práticas e mesmo características físicas que ofendiam a Deus e a 

Igreja. 

Do mesmo modo não eram menos duras as palavras de condenação e as previsões de 

penas, neste e no outro mundo, para aqueles que incorressem em tais erros. Danação eterna, 

fogo, infâmia, destruição da memória e da família, maldição sobre a comunidade, eram 

algumas das inescapáveis consequências para aqueles que delinquiam na fé. Enquanto a 

menção a tais penas, espirituais ou não, eram raras ou pouco acintosas nos sermões de 

capela
22

 o mesmo não se verificou para aqueles pregados nos autos
23

. Ao contrário. Parte 

importante da mensagem era dedicada a exemplificar quais penas eram dadas a quais crimes e 

como tal correlação era ajustada. 

Porém, o que destacaremos a seguir é como essa mensagem religiosa fortemente 

marcada pela contundência de palavras e clareza de suas cores, operou o processo de 

diferenciação social de grupos e indivíduos. Vejamos. 

 

CONHECER O INIMIGO PARA MELHOR COMBATÊ-LO 

O foco da mensagem inquisitorial era não só dissuadir os fiéis de seguirem práticas e 

ideias heterodoxas, como também fornecer-lhes elementos para que pudessem identificar 

pessoas de seu convívio que aderissem a tais práticas. A ideia geral era permitir que 

desviantes pudessem ser identificados pela população e a partir daí denunciados à Inquisição. 

A operação se dava a partir da construção de estereótipos sociais bem definidos que 

plasmados nos autos da fé seriam fixados na memória dos ouvintes e usados para guiá-los 

sobre como não se comportar e como identificar possível delinquentes. 

                                                 
20 Ibdem. 

21 MORAN, Manuel; ANDRES-GALLEGO, José. “O Pregador”. In: AMELANG, J. S. et alli. O Homem 

Barroco. Tradução de Maria Jorge Vilar de Figueiredo. Lisboa: Presença. 1995. 

22 MARQUES, João Francisco. Op. cit. p. 412-413. 

23 LOURENÇO, Leonardo. C. Op. cit. p. 60-61. 
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O primeiro estereótipo que analisamos é o feminino. Ao longo da Idade Média e durante 

a Época Moderna, a mulher foi alvo de sucessivas desconstruções de sua identidade e 

individualidade. Quase sempre a ação feminina era entendida como produto da influência 

externa e resultado a ação de outro sobre si (seja pessoa ou espírito)
24

. Essa ideia cristalizou 

sob a forma do discurso das mulheres como mais suscetíveis à ação do demônio ou à 

influência de espíritos maus, sendo, ao longo do tempo, comumente associadas aos casos de 

bruxaria, feitiçaria e outras práticas sobrenaturais que envolviam na maior parte das vezes a 

ação de um espírito impuro
25

. A ação do discurso inquisitorial sobre a figura feminina 

caracterizou-se menos por repisar a fragilidade da mulher à influência do mal e mais em 

diagnosticar as características sociais que mulheres com alguma relação proibida com o além 

apresentavam. Essas características deveriam ser entendidas como sintomas de heresia, como 

indícios fortes de que aquela  mulher estava em conluio com formas malignas. 

Em sermão pregado no auto de 5 de setembro de 1638, em Lisboa, pelo frei dominicano 

Manuel Rebello há uma descrição sumária das características que as mulheres com algum 

grau de relação com o demônio deveriam apresentar
26

. Segundo o dominicano as mulheres 

que lidavam com bruxarias e práticas ocultas apresentariam temperamento difícil, teriam 

dificuldades para seguir ordens e ouvir conselhos, seriam “industriosas e liberadas, de modo 

que nenhum arreio lhe arrefece os ânimos”
27

, além de serem sensuais e traiçoeiras por força 

da ação demoníaca. Mas, para além das características psicológicas que o frei atribuía, tinham 

destaque aquelas físicas, segundo ele “sinais visíveis da perfídia”. Prosseguia o religioso ao 

afirmar que mulheres dadas à bruxaria eram sujas, “retinham em suas partes escondidas forte 

odor”
28

, seus cabelos e rostos assumiam padrão errático e seu aspecto geral era de degradação. 

Tinham por definição serem inférteis, muitas vezes, tanto no ventre quanto no coração, 

incapazes de sentir afeição. 

O intento era fazer com que a população ficasse atenta a essas características a fim de 

perceber se a sua portadora tinha tratativas com o demônio. Por outro lado emitia uma 

mensagem moralizante sobre as mulheres para que não seguissem esse caminho (não só no 

                                                 
24 DELUMEAU, Jean. Op. cit. p. 350-355. 

25 Ibdem. 

26 REBELO, Manuel. fr. Sermão que pregou o padre Mestre Fr. Manoel Rebello da Ordem dos Prégadores, 

natural da cidade de Coimbra, no Auto da Fé celebrado pella cidade de Lisboa, em cinco de Setembro deste 

anno de seiscentos & trinta & oito. Lisboa: Paulo Craesbeeck, 1638. (Colecao Barbosa Machado). 

Biblioteca Nacional. 

27 Ibdem. fl. 5. 

28 Ibdem. 
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âmbito espiritual propriamente, mas também no social). A partir daí se construiu uma 

pedagogia social própria da Inquisição pensada para as mulheres. 

A permanência foi duradoura. O mesmo constructo teórico foi empregado 28 anos 

depois num sermão pregado em Coimbra, pelo bispo da cidade, D. João de Souza Carvalho
29

. 

No auto que se celebrou em 25 de novembro de 1696 o prelado evoca as características 

femininas que evidenciariam sua relação com o demônio. Em um contexto social e político 

muito diferente daquele vivido por frei Rebello, D. João Carvalho lançou mão de uma 

argumentação baseada na antítese: se de um lado havia as mulheres sujas e impuras, do outro 

havia a Virgem Maria, modelo a ser seguido. Quer pela imagem da mulher indomável e suja, 

quer pela imagem da santa imaculada, havia ali um claro discurso de desconstrução feminina 

uma vez que ao adequar-se ao estereótipo da bruxa, a mulher estava reificada, tornada algo 

não humano passível (desejavelmente, pelo pregador) de punição. Por outro lado, ao 

aproximar-se da imagem da virgem, a mulher estava impelida a buscar um objetivo 

inalcançável, impondo a ela uma marca de eterna incompletude e fracasso por não atingir o 

lugar esperado
30

. No auto da fé, contudo, o que prevalecia era a imagem do erro, daquilo que 

não deveria ser seguido e, sobretudo, que deveria ser vigiado como indício de desrespeito e 

ofensa a Deus. 

Numa outra frente, buscando definir o estereótipo social de outro grupo, temos a 

construção dos homossexuais, ou sodomitas, para empregarmos a designação da época. Grupo 

perseguido por suas práticas sexuais consideradas ofensivas à natureza, e por tabela a Deus, 

os homossexuais foram alvo de extensa construção de sua imagem social a partir dos sermões 

dos autos da fé. No sermão pregado a 25 de junho de 1645, na cidade de Lisboa, o agostiniano  

Filipe Moreira enumerou com riqueza as características dos sodomitas
31

. Para o frei os 

sodomitas mostravam incapacidade de seguirem regras, eram sensuais e inconstantes, além de 

terem tendência a “subverterem a ordem das coisas, pondo algo fora do seu lugar como se 

certo fosse quer nas ideias, quer no mundo.”
32

 Por sua própria prática eram pessoas incapazes 

                                                 
29 CARVALHO, D. João de Souza. Bispo. Sermam do acto da fee que se celebrou na Cidade de Coimbra. 

Coimbra: Imprensa da Universidade, 1696. (Colecao Barbosa Machado). Biblioteca Nacional. 

30 Sobre a imagem idealizada da mulher e sua desumanização ver: SANTOS, Georgina Silva dos. Dissertação 

de mestrado. A Senhora do Paço - o papel da rainha na construção da identidade nacional portuguesa 

(1282-1557). Niterói: PPGH-UFF, 1995. 

31 MOREIRA, Filipe. fr. Sermam, que pregou o P. M. Fr. Phillippe Moreira da Ordem de S. Agostinho 

Pregador S. Mg. E Cathedratico da Universidade de Coimbra, no Auto da Fé, que se celebrou no terreiro do 

Paço desta cidade de Lisboa em 25 de Junho do anno de 1645. Lisboa: Domingos Lopes Rosa, 1646. 

(Colecao Barbosa Machado). Biblioteca Nacional. 

32 Ibdem. fl. 5. 
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de seguirem ordens simples, buscando a todo custo torcer o que era dito. Também, por esse 

motivo, eram incapazes de manterem promessas, tratos e contratos. 

E prosseguia o frei na sua exposição dizendo que fisicamente o sodomitas apresentavam  

formas “aberrantes”
33

 e desarmônicas, vestiam-se de maneira invertida a sua natureza além de 

apresentarem odores que caracterizariam a degradação de sua alma. 

O discurso sobre a sodomia estava concentrado na figura do homem homossexual. Para 

os pregadores não havia meio possível de compreender a “escolha” de um homem em assumir 

o papel sexual de submissão que cabia às mulheres. Nota-se, portanto, não só a presença do 

discurso contra sexualidades diversas, mas também um forte discurso misógino, diminuindo o 

feminino e relegando-o a grau de existência inferior. Ainda nessa senda, vê-se a que 

preocupação era focada, como dissemos, na sodomia masculina entendida como opção 

daquele que a praticava. A ausência de menção à homossexualidade feminina, consideramos, 

está relacionada à agência, ao ato de escolha, algo que não era, pela Inquisição, comumente 

facultado às mulheres. Por fim, cade destacarmos, como fez o agostiniano
34

, que a sodomia 

era uma “porta para outro males”, indício de que o indivíduo desprezava as leis de Deus e da 

Igreja e, portanto, estava “apto” a praticar outras heresias. 

O terceiro grupo alvo da construção estereotípica do discurso inquisitorial foram os 

judeus e seus descendentes. Desde 1497, com o batismo forçado dos judeus no porto de 

Lisboa, que lhes rendeu o título de “batizados em pé”
35

, não havia oficialmente judeus em 

Portugal. Pela força, todos os judeus batizados foram transformados em cristãos-novos, em 

oposição aos cristãos velhos, sem ascendência judaica. Ao longo do século XVII, com o 

esmaecimento de muitas genealogias e a perda da memória da ascendência hebreia, muitos 

cristãos-novos iniciaram um lento processo de integração com os cristãos-velhos, seja por 

casamento, seja por laços de compadrio. Apesar da presença de dispositivos legais que 

impediam o acesso aos altos postos da sociedade por parte daqueles descendentes dos 

batizados em pé, muitos ainda conseguiam mascarar sua genealogia ou enriqueciam por meio 

de atividade liberais e pelo comércio
36

. O discuso inquisitorial, nesse caso, visava relembrar a 

origem dos cristãos-novos e avivar a ideia de traidores e deicidas que pairava sobre os 

judeus
37

. O intento era manter incólume a barreira social e mental que separava cristãos novos 

                                                 
33 Ibdem. fl. 6. 

34 Ibdem. fl. 10. 

35 LIPINER, Elias. Os Baptizados em Pé. Estudos acerca da origem e da luta dos cristãos-novos em Portugal. 

Lisboa: Vega, 1998. 

36 Ibdem. p. 120. 

37 DELUMEAU, Jean. Op. cit. p. 510. 
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e velhos e realimentar (como era em todos os casos citados) um clima de ameaça perpétua por 

parte de judeus, bruxas e desviantes de modo geral. 

No sermão pregado em 14 de outubro de 1654, o franciscano Antônio das Chagas, 

considerado um dos expoentes da pregação da sua época, no auto em Lisboa explicitou os 

hábitos dos judeus. Segundo o frei a intenção era alertar aos ouvintes para o perigo da 

convivência com “gente da nação hebreia”
38

. 

Nas palavras de frei Antônio, os judeus eram pérfidos e mentiroso, dados a criar 

maledicências e mentiras sobre tudo e todos. Para o religioso “nada que vem de um judeu é 

digno de confiança por ser sua natureza má e perversa”
39

. Prosseguiu dizendo que os judeus 

não conseguem sustentar palavra, juramento ou seguir a ordem, que seu caráter é deformado, 

que são avarentos e usurários, pensando mais nos ganhos materiais do que espirituais. 

Fisicamente são comuns entre eles deformações e odores, sinais de sua infâmia. Para além de 

citar os interditos alimentares que eram comumente atribuídos aos judeus. 

A construção do esteriótipo judaico foi singular por dois motivos: o tempo havia se 

encarregado de nublar a memória de muitos, deixando mais fácil a interpenetração cotidiana 

entre os com e os sem ascendência judaica, desde que não houvesse a interveniência da 

exigência de prova genealógica; além do que, a construção do estereótipo marcava que os 

descendentes remotíssimos de judeus eram eles mesmos judeus, e nada tinham de cristãos a 

não ser sua máscara dissimulada. Essas ideias, aliada aquela de perpétua ameaça, eram 

estruturantes para justificar a ação do Tribunal da fé. Manter a imagem de uma cristandade 

sitiada por seus inimigos, conforme desenhou Delumeau
40

, era a pedra de toque que 

sustentava o edifício persecutório e legitimava para o povo a sua existência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalmente podemos perceber essa construção de estereótipos direcionados a grupos 

sociais específicos como um movimento de taxonomia social. Essa taxonomia, essa 

classificação social, visava marginalizar grupos sociais além de impor-lhes uma identidade 

social que no mais das vezes não lhes cabia. Vale destacar que essa taxonomia não visava 

apartar os grupos sociais, mas sim marginalizá-los para fazer com que aqueles postos fora 

                                                 
38 CHAGAS, Antônio. fr. À Rainha Nossa Senhora, offerece este sermão o P. M. Fr. António das Chagas, da 

Theologia, Revedor, & Qualificador do Sancto Officio da Inquisição, Examinador do Tribunal da 

Conciencia , & Ordens Militares, & Padre da Provincia de Portugal da Regular Observancia, que pregou 

no auto da Fee, que se celebrou em Lisboa a 11 de Outubro de 1654. Lisboa: Oficina Craesbeeckiana, 1654. 

(Colecao Barbosa Machado). Biblioteca Nacional. 

39 Ibdem. Fl. 2. 

40 DELUMEAU, Jean. Op. cit. p. 452. 
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desses estereótipos pudessem gozar de prestígio e reconhecimento. Um ato de distinção 

social. 

Em uma sociedade de privilégios, onde inexistem os direitos mais básicos, a presença 

de classificações e guetos é fundamental para justificar a ordem em si. A estruturação dessa 

natureza agiu em dois sentidos: um do centro para a margem, reforçando a prevalência social 

dos privilegiados; e um da margem para o centro, incentivando os marginalizados a emularem 

o comportamento social dos privilegiados, acenando com a ilusão de que assim seriam 

integrados. 

Por fim, podemos discutir como a ação do discurso inquisitorial ajudou a formar a 

autoimagem desses grupos, a partir da assimilação dos elementos estereotipados. Reflexão 

complexa que deixamos para outro momento. 
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A PUREZA DE SANGUE: REQUISITO PARA ORDENAÇÃO 

SACERDOTAL INDÍGENA NA NOVA ESPANHA,  

SÉCULOS XVI E XVII. 
 

Mariana Sarkis Duarte
1
 

 

A LIMPEZA DE SANGUE NA AMÉRICA HISPÂNICA 

A transferência da ideia de limpeza de sangue para o Novo Mundo, parte do princípio de 

controle, ordem social, política e religiosa das províncias do ultramar por parte da Península. 

Resultou em um mecanismo efetivo, não apenas para excluir os descendentes de judeus 

conversos, mas posteriormente os nativos da América, os africanos e seus descendentes. 

Constituiu a base ideológica de um sistema de estratificação social, aplicado e respaldado pelo 

setor espanhol na América. As comprovações de limpeza de sangue foram requeridas em 

diversos espaços de poder, que contou com um modus operandi distinto, com níveis de 

exigências variados. Foram requisitos condicionantes para ingressar em colégios, receber ordens 

sacerdotais, e tomar o hábito nas ordens regulares. Nesse estudo, se busca analisar,brevemente,as 

provas de limpeza de sangue requeridas aos indígenas, ou formas de impedimento, para ascensão 

dos mesmos ao sacerdócio.Analisa-se, principalmente, os decretos do terceiro Concílio Provincial 

mexicano e a possível exclusão nos Colégios, Seminários Teológicos e na Real Universidade 

entre os séculos XVI e XVII.  

 

OS COLÉGIOS E SEMINÁRIOS  

O colégio de Tlatelolco é referência em boa parte dos estudos sobre o clero indígena, e 

pode ser compreendido como a máxima intenção de dotar a elite indígena com estudos maiores 

sobre tutela da ordem franciscana. Porém, os objetivos do colégio foram fracassados, pois só 

ensinou-se as primeiras letras, e os alunos se comportaram, uma vez formados, com 

independência própria e não aceitaram o celibato. Se evitou a entrada de índios nos demais 

colégios dos religiosos contemporâneos, por exemplo, o colégios dos dominicanos, sobre o 

argumento de que, se não podiam receber o hábito da ordem, não se justificava sua entrada nos 

colégios. Diferente do caso de Tlatelolco, os demais colégios inaugurados no século XVI não 

                                                        
1
* 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. 
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pretenderam introduzir os estudos maiores aos indígenas. Somente em meados do XVII que o 

acesso aos estudos maiores aconteceria por meio dos colégios jesuíticos e Seminários 

Conciliares. Atualmente é muito difícil se ter ideia de quantos foram os índios que estudaram nos 

colégios e os poucos dados das pesquisas para o século XVIII são ainda inconsistentes (seja 

jesuítico, conventual, ou conciliares). 

Não é surpresa que à época ressoavam os debates sobre o direito ou não dos índios 

receberem os estudos maiores
2
. O assunto não era de interesse apenas humanísticos dos primeiros 

evangelizadores, mas por pragmatismo político, uma vez que, a colonização necessitava da 

nobreza local para o controle político e tributário. Apesar da longa polêmica sobre o raciocínio e 

a capacidade dos índios, foi a nobreza indígena que acabou recebendo um trato especial, porém é 

difícil dizer até que nível os indígenas tiveram a formação cultural dos espanhóis. Toda essa 

experiência dos primeiros evangelizadores seria retomada no I Concílio Provincial mexicano em 

1555, onde a causa indígena sofreu um revés considerável ao serem igualados à mestiços, negros 

e mulatos, proibindo-lhes ascender as ordens sacerdotais. Para Rodolfo Aguirre, esse era o efeito 

da degradação social, econômica e política que padeceram os indígenas sob o governo de Felipe 

II, “os índios só deviam aspirar ser bons cristãos e tributários do rei, não letrados e muito menos 

sacerdotes”
3
.  

O III Concílio Provincial mexicano, ocorrido em 1585,fomentou os requisitos para que um 

individuo pudesse ser clérigo na Nova Espanha. No decreto “De la vida, fama y costumbres de 

los que se han de ordenar” o concílio provincial ordenava que os aspirantes tivessem pureza e 

honestidade, no terceiro parágrafo apontava que:“los indios y los mestizos no sean admitidos a 

las sagradas órdenes sino con la mayor y más cuidadosa elección, pero de ningún modo los que 

esten notados de alguna infamia”. Também diz o texto: “de aquí es que tampoco deben ser 

admitidos las órdenes, sino los que cuidadosamente se elijan de entre los descendientes en 

                                                        
2
 Para diversas corporações religiosas os índios foram considerados nas cédulas do século XVI como neófitos da fé e 

como tais não poderiam ser considerados para cargos religiosos. Desde final do século XVI se destacou a polêmica 

que contestava essas considerações legais, o renomado jurista Juan de Solórzano Pereira  considerava “que ya no 

loson, niaun los Indios por la mayor parte, [...] si a estosindios los halláraYo idóneos, de enteracapacidad, y decencia, 

no dudára de admitirlos al Sacerdocio” . No capítulo 29, Solórzano admite que a dificuldade em aceitar índios e 

mestiços, assim como, seus descendentes, se apresentava quando “no solo requieren pureza, ó limpieza de sangre, 

sino tambiénnobleza [...], y entoncesYo no admitiríaIndios, ni Negros plebeyos, y tributarios, y mas si hubiesen sido 

esclavos, ni los descendientes de ellos” . Em suma, Solórzano considerava como incapazes os descendentes de 

escravos e de ilegítimo matrimônio. 
3
 Aguirre, Rodolfo. El ingresso al clerodesdeunlibro de examines del arzobispado de México, 1717-1727. Colombia: 

RevistaFronteras de la História, número 11, 2006, pg. 211-240.  
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primer grado de los nacidos de padre o madre negros, ni los mestizos, así de indios, como de 

morros”. Embora deixasse uma fresta, o caminho que tomou o III Concílio para impedir a 

ordenação dos indígenas, foi associá-los de maneira temporal à condição de recém convertidos. 

Também o Directorio para Confesores, um manual para guiar os curas no ministério da 

confissão, entre os variados temas que aborda, tratou dos impedimentos para a ordenação, 

enfatizando como limite temporal, principalmente, a condição de recém convertido
4
. Não 

obstante, seria através dos Seminários Conciliares que os indígenas teriam maior abertura para os 

estudos. 

Interessante lembrar o caso do Colégio de San Pedro que na década de 1640 se posicionou 

contrário as desaprovações de limpeza de sangue emitidas por outras instituições. Quando o bispo 

de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza obteve as cédulas para criação dos colégios tridentinos e 

um seminário que lhe permitiria qualificar e promover um clero secular, o perfil dos clérigos se 

transformou no bispado. Nesse sentido, as constituições do colégio e do seminário tridentino 

insistiram que os candidatos deveriam ser aceitos por mérito no domínio da língua indígena. A 

atitude de Palafox estava fundamentada na necessidade de formar clérigos leais e com 

conhecimento de língua nativa, uma vez que, empreendia o processo de remoção dos frades das 

doutrinas indígenas. É nesse sentido que devemos compreender o interesse do colégio por 

desqualificar as provas de limpeza de sangue, ou pelo menos, sendo mais flexíveis com elas, 

dessa forma, abriam para considerar candidatos excluídos e não necessariamente índios nobres, 

por essa razão podemos considerar o clero secular ordenado entre 1643 e 1649 nos colégios 

tridentinos de Puebla, uma corporação mais flexível
5
.   

O III Concílio Provincial mexicano decretou a criação dos Seminários Conciliares, 

conforme as disposições de Trento, fundados próximos as catedrais, com fundos procedentes de 

varias rendas eclesiásticas, sobre coordenação dos prelados e deveriam preferir o ingresso de 

estudantes pobres, não abrindo mãos dos mais abastados. Por diferentes circunstâncias o 

Seminário Conciliar do México só abriu suas portas em 1689, pouco tempo depois, em 1691, a 

coroa, ordenou as autoridades vice-reinais, especialmente os prelados, que abrissem escolas de 

                                                        
4
Os decretos e o Directorio estão publicados em: López-Cano, María del Pilar Martinez. Concilios Provinciales 

Mexicanos Época Colonial. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.  
5
 Palma, Norma Angélica Castillo. Informaciones y probanzas de limpieza de sangre. Teoría y realidad frente a la 

movilidad de la población novohispana producida por el mestizaje. IN: Nikolaus Bottcher; Bernd Hausberger e Max 

S. Hering Torres (cords) El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico. México: El 

Colegio de México, 2011, pg.219-250. 
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castelhano para os índios, aceitando a sugestão do bispo de Oaxaca para condicionar o acesso aos 

ofícios com o conhecimento desse idioma. Também criaram bolsas de estudo para filhos de 

caciques nos Seminários Conciliares. Nas constituições do Seminário Conciliar do México, 

constava a sanção real a favor da nobreza indígena:  

[...] han de ser patrimoniales de esta ciudad y arzobispado, las tres partes de 

ellos, que hayan de ser españoles, gente honrada de buenas esperanzas, y de una 

manera oficial se determina que observen bien los candidatos, y los que están 

decididos a permanecer en el estado eclesiástico y se encuentren en igualdad de 

méritos, se tiene que preferir, como ya se había determinado, los hijos y 

descendientes de los primeros descubridores, pacificadores y pobladores de estas 

provincias; en igual caso de los que [haya] y se quiera aplicar y la cuarta 

parte de dichas becas ha de ser para los hijos de caciques de esta ciudad y 

arzobispado en ejecución de la real voluntad de su majestad expresa en su real 

cédula expedida para la fundación de dicho colegio, y en las leyes de las 

Recopilaciones de las Indias, legitimando ante todas las cosas sus personas y 

calidad del cacicazgo; y todos han de ser por lo menos de doce años de edad, 

hijos legítimos de legítimo matrimonio, limpios de toda mancha y mala raza de 

moros, indios, ni herejes, para lo cual han de decir información y presentar 

su fe de bautismo antes de ser admitidos en dicho colegio, y no lo puedan ser de 

otra manera, y que sepan leer y escribir, tengan calidades de pobreza, no 

excluyendo que los que quieren entrar teniendo caudal para ello, se puedan 

admitir, pagando en cada un año por lo menos a razón de ciento cincuenta pesos 

para sus alimentos, según se acostumbra y se les da en los demás seminarios de 

esta ciudad, y los que supieren lengua mexicana, otomí, mazahua y otras de las 

que son necesarias para la administración de los naturales de este arzobispado, 

han de ser preferidos a los demás, en igual de méritos, y concurriendo en ellos 

las demás calidades precisas y necesarias
6
. 

 

Em geral essa constituição seguiu de perto os requisitos conciliares de Trento e do III 

Concílio Provincial mexicano, a saber, a legitimidade de nascimento, pobreza e conhecimento de 

língua indígena. Percebe-se também a permanência da exigência de comprovar pertencer a 

nobreza indígena, assim como, a limpeza de sangue. Embora pareça entranho que se incluía nos 

de “mala raza” os índios, é evidente que aqui se faz referencia aos maceguales, ou seja, índios 

tributários e não caciques. Em suma, nessa constituição estavam expressadas as condições sobre 

as quais a nobreza indígena do arcebispado do México seria aceita no Seminário Conciliar.  

Se na Europa o termo “mala raza” era usado para designar judeus, mouros, hereges, recém 

convertidos, aos condenados pela Inquisição, nas Índias do século XVII, “malas razas” se 

converteu em um individuo infame, incapaz de exercer cargos públicos. O termo englobava os 

mulatos, zambos, chinos, e em geral os descendentes de escravos negros, surgidos da mescla com 

                                                        
6
 Op. Cit. Menegus e Aguirre, 2006, p.119. 
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indígenas. Certas corporações inclusive consideravam de “ruines infames” os índios plebeus, e os 

excluía por considerá-los eternamente neófitos na fé. No século XVIII as informações teriam se 

destinado a averiguar “la pública voz y fama”, nesse sentido se percebe a assimilação do discurso 

sobre a honra com a noção da limpeza de sangue. Segundo Norma Angélica, os índios nobres não 

foram discriminados, pois foram equiparados aos nobres castelhanos
7
.  

No que tange a admissão dos alunos no Seminário Conciliar, essa correspondia diretamente 

ao arcebispo do México, era sua responsabilidade interpretar os requisitos exigidos nas leis 

vigentes (Trento, Recopilación, Cédulas Reais e Constituições Internas). Na etapa inicial, o 

Seminário admitiu somente filhos de caciques, isso é, com pai e mãe indígenas. Se exigia 

comprovação de batismo e informação de legitimidade e limpeza de sangue. E a recepção de 

filhos de caciques, ditos como mestiços, ou seja, em que um dos pais não era indígena, sempre 

causava dúvidas. Através do estudo de Menegus e Aguirre podemos ter contato com o perfil 

social dos índios que estudaram no Seminário, os autores concluíram que a nobreza indígena foi 

o setor mais favorecido com os estudos maiores no Seminário, e somente no final do século 

XVIII começam a dividir espaço com os índios “comuns”
8
.  

Em março de 1697 emitiu-se uma real cédula, conhecida como Cédula de Honores, em que 

a coroa se declarava a favor do acesso generalizado da nobreza “indomestiza” às instituições 

antes exclusivas dos espanhóis, tal cédula foi reiterada em 1725 e 1766. O documento começa 

recordando a orientação de permitir aos índios e mestiços o sacerdócio e as mestiças a profissão 

de uma religião. Em seguida questiona se os índios podem ascender, como os espanhóis, a postos 

eclesiásticos ou seculares, governativos, políticos e de guerra, que pedem a limpeza de sangue ou 

qualidade de nobreza. Tal cédula compara a nobreza indígena com a nobreza castelhana, e 

homologa a nobreza indígena com a condição da limpeza de sangue. Ao discutir as reservas ou 

aberturas da ordenação a cédula assinala que: 

[…] en especial de que puedan ascender lo indios a los puestos eclesiásticos o 

seculares, gubernativos, políticos y de guerra, que todos piden limpieza de 

sangre y por estatuto la calidad de nobles, hay distinción entre los indios y 

mestizos, o como descendientes de los indios principales que se llaman caciques 

[…] y los indios menos principales, que son los tributarios y que en su gentilidad 

                                                        
7
 Op. Cit. Palma, 2011, p.247.   

8
 Op. Cit. Menegus e Aguirre, 2006, pg.123-125. O seminário conciliar havia cumprido, desde sua fundação até o 

final da época colonial, com a regra de favorecer os caciques do arcebispado do México, ao se comprovar que 96% 

dos índios que lá estudaram, eram nascidos nessa jurisdição. Entre 1697 e 1822, eram 77 o número de alunos 

indígenas que ocupavam as bolsas para caciques, e 117 eram alunos índios que pagavam mensalidade.  
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reconocieron vasallaje
9
. 

 

Distingue a partir da diferença de privilégios e status social – nobres versus tributários – 

que se deveria equiparar a condição dos nobres índios ou caciques com a dos nobres castelhanos, 

e também parece ter beneficiado os índios tributários, vejamos esses dois trechos: 

[...] se considera que los primeros (os índios nobres) y sus descendientes se les 

deben todas la preeminencias y honores, así en lo eclesiástico como en lo secular 

que se acostumbran conferir a los nobles hijodalgo de Castilla; y pueden 

participar de cualesquier comunidades que por estatuto pidan nobleza
10

.  

 

[...] y si como los indios menos principales y descendientes della y en quienes 

concurre la puridad de sangre como descendientes de la gentilidad, sin mezcla 

de infección u otra secta reprobada, a éstos también se les debe contribuir con 

todas las prerrogativas, dignidades y honras que gozan en España los limpios de 

sangre que llaman del Estado General [...]
11

 

 

 

Segundo Norma Angélica, essa passagem abriu a possibilidade de exercer privilégios e 

dignidades sempre que a linhagem tivesse sido preservada “sinmezcla de infección”, podemos 

deduzir que os tributários podiam ser considerados limpos, porém a grande objeção apresentada 

em algumas causas de impureza era a alusão a mescla com “indios plebeyos que ejercieran 

oficios viles o mecánicos”. Nesse sentido, apesar das cédulas, a condição da limpeza de sangue 

na América se associava com certo status de nobreza:  

[...] Tal propensión – al menos en términos de la fe – contravenía incluso a la 

legislación, según la cual los indios o cualquier descendiente de neófito ya no 

debían ser considerados así después de 100 años o de tres generaciones. Así la 

distinción con el concepto de “limpeza” pasó a ser mucho más una distinción 

social e incluso sociorracial que religiosa
12

.  
 

É importante uma pequena ressalva nesse quesito do status social, a nobreza na Espanha 

era mais identificada pela linhagem, pelo sangue, por honra e virtude herdadas pelas gerações, 

assim eram definidos os hidalgos. Em Castela uma importante prova de nobreza era a isenção de 

tributos, na América, entretanto, todos os espanhóis e seus descendentes estavam isentos, 

                                                        
9
 Op. Cit. Menegus e Aguirre, 2006, Cédula reproduzida no anexo 3 da obra, pg. 295-297. 

10
Op. Cit. Menegus e Aguirre, 2006, pg. 295-297. 

11
Idem.  

12
O conceito de “honor” se remetia, em boa medida, a fama ou reputação pública, e nos primeiros séculos da 

dominação espanhola era muito mais importante que a informação desprendida dos documentos de comprovação de 

limpeza de sangue. E Norma Angélica também chama a atenção que, em especial na América, a honra não 

necessariamente estaria ligada as informações comprovatórias sobre limpeza de sangue, que supostamente 

comprovavam a ascendência “pura”, e sim “mezcla de malas razas” até a quarta geração. Op. Cit. 2011, pg. 230-231.  
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privilégio que não os fazia nobres como na península, mas os distanciava dos índios. Segundo 

Ronald Raminelli, com os limites tênues entre os estamentos, os nobres da América recorriam a 

várias estratégias para consolidar a sua honra. A fama pública era primordial para ser nobre, pois 

sem o reconhecimento de seus pares não se atuava como parte da nobiliarquia. Para tanto, o 

súdito do rei não deveria ter mancha de sangue e mecânica, deveria descender dos conquistadores 

ou dos primeiros colonizadores, deter patrimônio e rendas. Embora a linhagem fosse promotora 

da honra, a riqueza era indispensável para mantê-la. Raminelli conclui que ao longo do século 

XVIII a riqueza tornou-se cada vez a condição necessária para receber os títulos de nobreza e ser 

reconhecido como tal. No que tange a situação dos índios frente à Igreja, Raminelli aponta que:   

Na América hispânica, evidencia-se um posicionamento ambíguo da Igreja em 

relação aos ameríndios. Os índios desfrutavam de pureza religiosa, não eram 

infiéis e nem podiam ser alvo dos inquisidores. Porém, eles estavam excluídos 

do sacerdócio e de alguns ofícios religiosos, sem que tal situação contradissesse 

o discurso oficial sobre a sua limpeza de sangue. Para a Igreja, os índios não 

eram cristãos-velhos, tampouco cristãos-novos, estavam no limbo
13

.  

 

Assim sendo, a cédula de 1697 motivou a nobreza indígena a buscar títulos universitários, e 

com esse mérito facilitar a ordenação sacerdotal, porém até que ponto tal cédula abriu espaço 

para o clero indígena na hierarquia eclesiástica?Embora não existisse a incorporação de um 

específico estatuto de limpeza de sangue no ingresso à Real y PontificiaUniversidad de México, 

na prática os candidatos, ao término da graduação, deveriam comprovar sua pureza de sangue 

juntamente com outros documentos.  

 

REAL UNIVERSIDADE DO MÉXICO 

A Real Universidade foi fundada para os filhos dos conquistadores e para os naturais da 

terra. Durante o século XVII a Universidade viveu um largo período de debates sobre que tipo de 

estudantes podiam ser admitidos nos cursos. O problema não era fácil, pois a Universidade 

carecia de clausulas de exclusão, e não havia consenso entre a coroa, as autoridades vice-reinais, 

e a Igreja a respeito da abertura ou não dos estudos maiores aos grupos marginais. Ao longo do 

séc. XVII a demanda social universitária ampliou consideravelmente, as constituições de 1625 

ordenavam que antes do exame final de graduação os aspirantes deveriam mostrar ser “persona 

                                                        
13

Raminelli, Ronadl. Nobrezas do Novo Mundo: Brasil e ultramarhispânico, séculos XVII e XVIII. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2015, p.49-50.  
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no infame por infamia vulgar”
14

, ou seja, excluía os candidatos que tivessem pais ou avós 

penitenciados pelo Tribunal do Santo Ofício. Na prática a universidade realizou outras 

exigências: não ser de raça moura, judia ou recém convertido; serem filhos de matrimonio 

legítimo e vários alunos agregavam sua condição de nobre. Foi com o visitador Juan de Palafox y 

Mendoza, que em 1645 se elaborou novas constituições, conhecidas como “constituições 246” 

elas expressavam o seguinte:  

Ordenamos que cualquiera que hubiera sido penitenciado por el santo oficio, o 

sus padre o abuelos o tuviere alguna nota de infamia, no sea admitido a grado 

alguno de esta Universidad, ni tampoco los negros ni mulatos, ni los que 

comúnmente se llaman chinos morenos, ni cualquiera género de esclavo o que le 

haya sido: porque no sólo no han de ser admitidos a grado, pero ni a la 

matrícula; y se declara, que los indios, como vasallos de su majestad, pueden y 

deben ser admitidos a matrícula y grados
15

.  

 

Essa constituição 246 não era, formalmente, um estatuto de limpeza de sangue, mesmo 

havendo tendência a exclusão, e tal exigência teria um fundo mais social do que religioso ou 

racial
16

. Mesmo não sendo um estatuto a constituição 246 causou repercussões de desigualdade 

social
17

.Os autores defendem que se excluem os negros, mulatos e chinos, é por sua condição de 

escravo, além do problema racial, o tema remete a sua condição jurídica, pois os negros e mulatos 

não eram considerados vassalos livres do rei. Porém, as limitações da constituição geraram 

inúmeros debates sobre a situação social da universidade, devido as demandas variadas da 

mestiçagem. O grande tumulto de 1692 levou a uma maior vigilância ao acesso à Universidade, a 

partir de então, se pediu a todos os estudantes pelo menos a fé de batismo, e quanto aos índios, se 

consolidou admitir apenas os descendentes de caciques, apesar da constituição de 1645 não exigir 

tal qualidade. Assim sendo, antes de 1690 a presença de índios na Real Universidade teria sido 

esporádica
18

.  

Em 1696 o vice-rei e bispo de Michoacán, Ortega y Montañés, tomou a iniciativa de 

ordenar que não fosse matriculado, ou aprovado o grau, de qualquer estudante que não fosse 

                                                        
14

 Op. Cit. Menegus e Aguirre, 2006, p. 60. 
15

 Idem, p. 62.  
16

 Bonermann Menegus, Margarita. La Real y Pontificia Universidad de México y los expedientes de limpeza de 

sangre. IN: Ramírez González y Pavón (coord), 1996, p.427-440. Citoem: NikolausBottcher; Bernd Hausberger e 

Max S. Hering Torres (cords) El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundohispánico. México: El 

Colegio de México, 2011, p.116.  
17

 Aguirre, Rodolfo. El Mérito y la Estrategia. Clérigos, juristas y médicos en Nueva España. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2003, p. 87.  
18

 Op. Cit. Menegus e Aguirre, 2006, p. 69. 
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espanhol. A Universidade aceitou atender ao vice-rei porém, não parece que as novas ordens 

foram totalmente cumpridas ao longo do século XVIII. Com real cédula de 1697, apresentada 

anteriormente, os grupos excluídos foram reintroduzidos ao corpo discente da Universidade. 

Rodolfo Aguirre cita 35 casos, no séc. XVIII, que padeciam de alguma irregularidade a respeito 

da qualidade social dos aspirantes aos títulos universitários. Para Aguirre as distinções deixavam 

se ser puramente raciais, impondo-se um regime de classes sociais, dentre das quais cabiam 

distinções raciais
19

.   

Ao que parece a Real Universidade não fazia distinção entre índios nobres ou comuns, 

entretanto eram os caciques que contavam com os maiores recursos financeiros para educar seus 

filhos, diferente do Seminário Conciliar que preferia claramente a nobreza indígena. Não era raro 

que a maioria dos estudantes índios declaravam pertencer a famílias de caciques. Assim sendo, a 

partir de 1692 a presença indígena na Universidade foi gradualmente deixando de ser algo 

excepcional. É difícil ter ideia do número aproximado de índios que cursaram a Universidade 

observando apenas os Registros de Matrículas pois, normalmente, esses não sinalizavam a 

qualidade social. Por esse motivo, Menegus e Aguirre identificaram apenas 11 indígenas 

matriculados no período entre 1692 e 1724 porém, não se identifica em quais faculdades ou 

cursos, estavam inscritos.Através do Registro de Grau de Bacharel da Real Universidade foi 

possível localizar mais de 130 bacharéis de origem indígena, e muitos deles tinham sido alunos 

do Seminário Conciliar do México. Entre 1697 até 1822 se pode comprovar a presença de 194 

índios seminaristas, segundo Menegus e Aguirre, teoricamente, todos eles foram também alunos 

universitários. O importante dos apontamentos feito pelos autores é advertir que os número de 

estudantes índios do arcebispado do México foi muito maior do que aqueles registrados nos 

documentos universitários.  

Não havia uma lei estrita da Igreja que exigisse um título universitário para obtenção da 

ordem sacerdotal, porém muitos bispos consideravam que um grau universitário podia ser parte 

da preparação intelectual do clero, como uma comprovação de conhecimentos que dava ao 

possuidor uma “sanción pública de idoneidad”
20

. Ainda na segunda metade do séc. XVI, Felipe 

II em sua Cédula do Padroado de 1574, pontuava que os letrados com graduação de teologia e 

cânones fossem preferidos nos benefícios eclesiásticos, e que para ocupar um oficio nas catedrais 

                                                        
19

 Op. Cit. Aguirre, 2003, p.121 
20

 Op. Cit. Aguirre, Revista Fronteras, 2006, pg. 211-240. 
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era essencial ter alguma faculdade, porém nada dizia sobre os curas párocos. A partir de então, 

teria sido cada vez mais comum os clérigos buscarem o título universitário, e a Real Universidade 

do México uniu-se ao futuro da Igreja no que tange a formação do clero secular
21

.  

Desde o século XVI boa parte dos alunos da Universidade eram aspirantes ao clero secular, 

e o título de Bacharel em Artes (cursos de Teologia, Cânones e Leis) era o mais requerido. Os 

índios bacharéis eram graduados por curso ou por suficiência, no primeiro caso eram estudantes 

que havia realizado seus estudos na própria Universidade, já os graduados por suficiência 

realizaram seus estudos em colégios e seminários diocesanos e terminando foram pessoalmente a 

Real Universidade para serem examinados pelos catedráticos. Os estudantes indígenas 

matriculados provinham em sua maioria do arcebispado do México e da região de Puebla-

Tlaxcala. Entre 1692 e 1822 foram identificados 144 estudantes indígenas matriculados na Real 

Universidade, sendo que 133 deles receberam o grau de Bacharel em Artes, e grande parte teria 

sido aluno do Seminário Conciliar do México, porém nos falta o dado de quantos desses 

indígenas, que receberam o grau de Bacharel em Artes, foram concretamente ordenados 

sacerdotes
22

.  

 

O PROCESSO DE ORDENAÇÃO 

O processo iniciava quando o prelado publicava a convocatória para que os aspirantes ou 

clérigos apresentassem suas solicitações. O secretário de governo recebia as solicitudes e as 

encaminhava ao arcebispo, que por sua vez, verificava de imediato se havia algum impedimento 

formal. Nessas solicitudes o candidato apresentava sua origem geográfica, se era domiciliado do 

arcebispado ou de outra diocese, a ordem para ascensão desejada e que cumpria com os requisitos 

exigidos pela normativa conciliar: ser de origem legítima, idade suficiente para o cargo que 

almejava. Uma vez aceita a solicitação o aspirante deveria comprovar a qualidade social, a 

honestidade de vida, aptidões para ser bom sacerdote e a possessão de um patrimônio ou renda 

própria.  

Para demonstrar sua origem social era exigido aos aspirantes dois comprovantes: uma 

certificação de batismo emitida pelo pároco de local de nascimento e a informação de limpeza e 

                                                        
21

 Op. Cit. Menegus e Aguirre, 2006, p.122 
22

 Idem. Apendice I “Lista de indios estudiantes y graduados en la real universidad de México, 1692-1822”, p. 233-

240. 
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legitimidade sustentada por duas ou três testemunhas. Essas comprovações eram chamadas de 

moribus et vida, algumas eram mais curtas, outras extensas, e os testemunhos deveriam se dar por 

escrito, só com a aprovação dessas exigências os candidatos poderiam prosseguir no processo. O 

próximo passo era o exame de conhecimentos (latim, teologia moral, doutrina cristã e língua 

indígena) e para tal existia a figura dos “examinadores sinodais”, somados a esses exames o 

candidato poderia apresentar o título acadêmico. Uma vez superado esse conjunto de exigências e 

exames o arcebispo ordenava o registro no livro de matrículas gerais das ordens sacra, e 

encaminhava o futuro clérigo para cerimônia de ordenação.  

Quando um índio, ou filho de cacique, conseguia cumprir com todos esses requisitos 

formais, sua condição social poderia continuar sendo um impedimento. Apesar da possibilidade 

de estudo, isso não significou que estavam à salvo do serem menosprezados nos colégios e 

Universidades. Nos casos estudados por Menegus e Aguirre para o século XVIII, onde alguns 

caciques e seus descendentes conquistaram êxito em suas carreiras, era evidente a proximidade 

ou até mesmo apadrinhamento com algum clérigo espanhol influente
23

. Os autores sugerem que a 

tendência dominante entre os índios era atuarem como curas auxiliares em paróquias rurais, 

pouco demandadas pelos criollos. Uma ocupação constante para os bacharéis clérigos na cidade 

do México, por exemplo, foi como capelães dos conventos de monjas, porém não é possível 

afirmar se houve e quantos foram capelães de origem indígena. Não obstante, na segunda metade 

do XVIII, os indígenas tenham feito presença em outros âmbitos, como na advocacia e no ensino 

das primeiras letras
24

.  

No estudo sobre o livro de exames de clérigos ordenados para o período de 1717 a 1727 do 

arcebispado do México, Aguirre localizou um total de 791 indivíduos ordenados, 63% deles 

possuíam alguma graduação universitária, para o mesmo período, havia 23 índios e caciques que 

solicitaram ordenação. Desses 23 indígenas solicitantes, apenas três possuíam o bacharelado e 18 

solicitavam ordenação a título de conhecimentos em línguas nativas. Por deficiência em latim ou 

leitura, nove não estavam habilitados, os 14 aprovados tiveram sua principal qualidade o domínio 

em língua indígena, e apenas 1 foi aprovado ao cargo de presbítero. De forma geral, dos 103 

                                                        
23

 Por exemplo, o caso de José Antonio Ximénez Frías, descendentes de índios naturais de Temazcalapa, foi 

acadêmico, advogado, funcionário da cúria e clérigo. Menegus e Aguirre, 2006, p.225.  
24

  Idem, p.201. 
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curas titulares do arcebispado do México nos anos de 1760, apenas 7 eram de origem indígena
25

.   

 

CONCLUSÃO 

Se observa que o processo de ordenação indígena não estava isento das influências de um 

sistema social e político onde a linhagem e a clientela prevaleciam, nessa sociedade os maiores 

privilegiados eram oriundos da nobreza e na América, principalmente, a noção de nobreza e 

limpeza de sangue se confundiam. Com os estatutos de limpeza de sangue, a Monarquia e demais 

instituições, criaram um tipo social paradigmático, em que convergiam elementos etnográficos e 

religiosos que foram utilizados como arma pelas famílias nobiliárquicas que tentaram controlar o 

processo de mobilidade social. Assim sendo, são as famílias da nobreza indígena que conquistam 

maiores espaços nos colégios, seminários e na universidade, lugares essenciais para formação 

sacerdotal. A noção de limpeza de sangue passou a ter como base “la pública voz y fama” para 

tentar excluir os candidatos, observamos assim, que o conceito se amplia e se reorienta na direção 

da conduta social.  

O destino dos índios letrados na América ainda é uma lacuna historiográfica em diversos 

pontos, e a tendência dos caciques e seus descendentes buscarem a carreira eclesiástica, nos faz 

sugerir que talvez a profissão fosse mais próxima do status que aspiravam nas comunidades, pois 

o curapároco poderia, de certa forma, compartilhar a autoridade dos pueblos junto ao cacique. 

Devemos considerar que dentro de cada profissão existia toda uma estrutura hierárquica, 

especialmente na Igreja, e que os índios custava muito a escalar. Não obstante, a Igreja parece ter 

sido mais flexível para receber a nobreza indígena, e o conhecimento que a dita nobreza tinha das 

línguas indígenas, dos costumes e dos vícios da população nativa, fazia dela um instrumento útil 

para a tarefa pastoral dos bispos.  

Mesmo percorrendo todo o caminho da ordenação sacerdotal, alguns estudos apontam 

como conclusão, que os indígenas seguiram como grupo marginalizado dentro do clero secular, e 

estavam alocados em paróquias periféricas, atuando como auxiliares, e sua verdadeira 

importância parece ter sido radicada no domínio das línguas. Apesar do maior número de índios 

nos colégios, seminários e universidades mexicanas no período colonial tardio, quantos desses 

índios letrados foram ordenados? Seria essencial conseguir comparar os dados de índios 

                                                        
25

 Op. Cit. Aguirre,RevistaFrontera, 2006, p. 211-240. 
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graduados com o registro no livro de exames de clérigos ordenados, para o período que se deseja 

analisar. Rodolfo Aguirre apontou que entre 1717 e 1727 foram ordenaram 791 sacerdotes, dos 

quais apenas 14 seriam de origem indígena
26

. Fato é que, o processo de secularização das 

doutrinas, em meados do século XVIII, significou que um número crescente de indígenas 

poderiam ser ordenados a título de língua, e tal mudança deve ser levada em conta no momento 

de análise dos dados. Nesse sentido, é preciso questionar até que ponto foi efetiva a exclusão de 

indígenas comuns, através da limpeza de sangue nas instituições de ensino? Teria sido a Cédula 

de Honores o ponto final na discriminação dos índios como neófitos? E a partir desse momento, 

até que ponto o novato clero indígena obteve oportunidades dentro da hierarquia eclesiástica? 

Questões que carecem de maior aprofundamento.  

                                                        
26

 Op. Cit. Aguirre, Revista Frontera, 2006, p. 211-240.  
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A IMITATIO NO LIVRO I DOS DISCORSI DE MAQUIAVEL  

UMA ANÁLISE ESTRUTURAL DO DISCURSO 

Otavio Lima Oliveira
1
 

 

EM BUSCA DE UM MÉTODO ANALÍTICO: A IMITATIO DOS CLÁSSICOS COMO 

TRADIÇÃO RETÓRICA E PRINCÍPIO DE VIDA INTELECTUAL. 

 A Renascença é caracterizada pela ascensão de novos modos de proceder, sobretudo nas 

artes, ciências, filosofia e, onde encontra-se nossa principal preocupação, na literatura, sob a 

égide de uma tradição intelectual conhecida por Humanismo. Contudo, tanto a periodização 

da Renascença quanto a compreensão dos significados de Humanismo traçaram uma linha 

difusa na historiografia, possuindo muitos sentidos atribuídos a estes dois termos e aos seus 

efeitos enquanto escriturários da  Idade Moderna. Paul Kristeller
2
 periodiza o início do 

Renascimento no século XIV e seu auge no XVI, ressaltando mais proeminentemente o papel 

central dos estudos clássicos na sua cultura, obras e conquistas intelectuais. Assim, sua 

compreensão da verve intelectual renascentista repousa no sentido geral de instrução liberal e 

no corpus acadêmico da época, de modo que seu olhar se limita nas produções acadêmicas e 

na imitatio em seu caráter mais institucional. Em complementar oposição, Eugenio Garin, 

filólogo e historiador italiano, dissocia o Renascimento do Humanismo
3
, compreendendo este 

primeiro como um movimento filosófico-científico e este segundo como um movimento 

filosófico-literário. Regredindo as origens do Renascimento até o século XII
4
, aciona recursos 

para interpretar o período histórico em questão, como as relações de continuidade e as pitadas 

de originalidade entre o Renascimento e as épocas que o precederam. Compreendendo esta 

originalidade como as novidades e desafios que o presente de então propunha à vida 

intelectual da época, encontraremos sua vigorosa expressão nas diversas posições a respeito 

do papel da Antiguidade na vida intelectual do Cinquecento itálico. Seu paradigma de maior 

expressão traduz-se no fenômeno da imitação, imitatio, que consistiu, elementarmente, na 

imitação das formas de expressão discursiva de autores da Antiguidade Clássica de tradição 

grega e, com mais expressão, latina. 

                                                 
1
 Licenciando em Ciências Sociais pela UFF, ex-pibidiano e bolsista do Programa Residência Pedagógica da 

mesma universidade. 
2
 KRISTELLER, Paul Oskar. O movimento humanístico. IN: Tradição clássica e pensamento do Renascimento. 

1. ed. Lisboa: 1995. 
3
 GARIN, Eugenio. L'éducation de l'homme moderne: la pédagogie de la Renaissance: 1400-1600. Paris: 1968. 

4
 GARIN, Eugenio. Interpretaciones del renacimiento. IN: La Revolución Cultural Del Renacimiento. 2. ed. 

Trad. de Domènec Bergadá. Barcelona: 1984, p. 77. 
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Desde Petrarca até Erasmo de Roterdã, e, mais expressivamente em Gianfrancesco 

Pico della Mirandola, era certo que a tradição retórica da imitatio conquistava sua 

preponderância em detrimento da tradição filosófica de inspiração aristotélica e platônica. O 

paradigma literário baseava-se na convicção de que escrever e falar bem era sinônimo de 

imitar a expressão dos clássicos, sobretudo, Cícero. Mas esta convicção, embora largamente 

aceita pelos humanistas, não significou o fim das inquietações teóricas, antes propondo novos 

desafios: embora a imitatio tenha se afirmado enquanto um modo específico de 

arregimentação discursiva, restavam ainda dúvidas a respeito do método para o fazer. Assim, 

o fim apontado pelos teóricos cinquecentistas sinalizava certa constância: alcançar a maior e 

mais absoluta excelência do discurso. O meio para o fazer e os seus efeitos, contudo, é um 

dos pontos de maior tensão. 

Writers discuss imitation from so many different points of view: as a 

path to the sublime (―Longinus), as a reinforcement of one’s natural 

inclinations (Poliziano) or a substitute for undesirable inclinations (Cortesi), 

as a method for enriching one’s writing with stylistic gems (Vida), as the 

surest or only way to learn Latin (Delminio), as providing the competitive 

stimulus necessary for achievement (Calcagnini), and as a means of 

―illustrating‖ a vulgar language (Du Bellay).‖
5
 

 

 Em meio a este caldo de posições, pode-se encontrar dificuldade em compreender a 

imitatio da renascença itálica a partir de suas elaborações. Nesse sentido, visando propor um 

método para a análise da imitação cinquecentista, sugerimos enxergá-la de modo bipartido: 

por um lado, como uma tradição retórica de inspiração clássica e, por outro, como um 

princípio guia da vida intelectual. 

 Enquanto tradição retórica, compreende-se a imitatio como um modo específico de 

operação literária. Seu funcionamento se dá pelo despontar da utilização de estruturas de 

argumentação dos escritos da Antiguidade Clássica e diz respeito à engenharia da escrita em 

seu caráter mais absolutamente construtivo. Por consequência, os efeitos da imitação, isto é, 

seu caráter funcional, encontra-se destilado da construção estrutural
6
. Olha-se unicamente 

para o constructo textual em sua estrutura elementar. Portanto, investigar a imitatio enquanto 

proposta retórica é sinônimo de verter um olhar mais atento na busca e constituição das 

                                                 
5
 PIGMAN, G. W. Versions of Imitation in the Renaissance. Renaissance Quarterly, vol. 33, no. 1. Chicago, 

1980, pp. 1–32. Disponível em: www.jstor.org/stable/2861533. 
6
 Reconhecemos que o constructo literário perpassa tanto a estrutura do texto quanto seus efeitos no leitor. 

Contudo, é consideramos que o efeito causado pelo texto é, antes, a consequência de um modo específico de sua 

organização. Assim, se conseguimos compreender certa palavra, é porque anteriormente esta constituiu-se, 

estruturalmente, de símbolos cuja representação fonética nos faz algum sentido. O mesmo vale para proposições 

e argumentos, cujo encadeamento lógico-causal só é passivo de compreensão pois há uma organização estrutural 

antecedente, seja esta gramatical-simbólica ou mental-representativa. 

http://www.jstor.org/stable/2861533
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estruturas de argumentação dos textos, clássicos e cinquecentistas, de modo a compreender a 

sua gênese e a influência clássica que o inspira.  

Enquanto princípio guia da vida intelectual, compreende-se a imitatio como uma 

tomada de posição filosófica centrada na elaboração da personalidade. Aqui, a compreensão 

da imitatio supera o caráter estrutural dos textos e repousa nos fins da imitação orientados ao 

caráter formativo do espírito. Gianfrancesco Pico della Mirandola, em seu escrito a respeito 

da Dignidade do Homem, nos traz um Deus Pai (Dei patris), grandioso arquiteto universal, 

que tendo ordenado todas as leis e predicados a cada criatura, deu ao homem a liberdade de 

escolher dentre os predicados bestiais, terrenos e celestes qual lhe apraz melhor. Atesta, em 

seguida, que a suma liberalidade divina (summam Dei patris liberalitatem) não deve ser vista 

como escusa para uma vida de excessos, exortando o Homem a buscar igualar-se às criaturas 

que habitam a instância supramundana. 

(...) a partir do momento em que nascemos na condição de sermos o que 

quisermos, (...) o nosso dever é preocuparmo-nos sobretudo com isto: que 

não se diga de nós que estando em tal honra não nos demos conta de nos 

termos tomado semelhantes às bestas e aos estúpidos jumentos de carga. 

Acerca de nós repita-se, antes, o dito do profeta Asaph: «Sois deuses e todos 

filhos do Altíssimo». De tal modo que, abusando da indulgentíssima 

liberalidade do Pai, não tomemos nociva, em vez de salutar, a livre escolha 

que ele nos concedeu. Que a nossa alma seja invadida por uma sagrada 

ambição de não nos contentarmos com as coisas medíocres, mas de 

anelarmos às mais altas, de nos esforçarmos por atingi-las, com todas as 

nossas energias, desde o momento em que, querendo-o, isso é possível.
7
 

 

 Mas como elevar-se? Ele segue, respondendo: 

Grande é o poder dos Tronos e atingimo-lo com o juízo: suma é a 

sublimidade dos Serafins e atingi-la-emos com o amor. Mas como pode 

alguém julgar ou amar o que não conhece? (...) Este é o nó das primeiras 

mentes, a ordem sapiencial que preside à filosofia contemplativa: isto 

devemos, primeiro que tudo, emular, investigar e compreender, de modo a 

sermos arrebatados até aos fastígios do amor e descer em seguida 

instruídos e preparados para as tarefas da acção.
8
 

 

Também nós, portanto, emulando na terra a vida querubínica, refreando o 

ímpeto das paixões com a ciência moral, dissipando a treva da razão com 

a dialéctica, purifiquemos a alma limpando-a das sujidades da ignorância e 

do vício para que os afectos não se desencadeiem cegamente nem a razão 

imprudente alguma vezes delire.
9
 

 

                                                 
7
 MIRANDOLA, Giovanni Pico della. Discurso sobre a dignidade do homem. trad. Maria de Lourdes Sirgado 

Ganho. Lisboa, 2008, p. 61. 
8
 Idem, p. 65. Grifos meus. 

9
 Idem. Ibidem. Grifos meus. 
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 Pico trabalha a antítese opondo uma instância superior e outra inferior, invocando a 

busca pela excelência humana na figura da equiparação de si mesmo àquilo que está acima, 

de modo que é emulando, imitando estas instâncias superiores, através do uso dialético da 

razão, que se pode almejar a excelência não do discurso, mas de si mesmo enquanto criatura e 

produto de sua própria elaboração pessoal. Fixando a excelência no alto, o intelectual não 

deve bastar-se em alcançá-lo e beber de sua fonte. Deve retornar às instâncias de onde saiu 

para nelas agir. A metáfora empregada sugere, então, que o passado histórico é a morada da 

excelência humana intelectual, e por isso deve ser imitada através do diálogo orientado à 

razão de modo que tal excelência seja fruída a fim de lapidar o material humano. 

Este afã em buscar no passado algum sentido ou material para a elaboração interior é 

um elemento constitutivo da imitatio, e não são raros os eruditos que a discutiram e deram 

mostras de seu entendimento a respeito do tema. Petrarca, por exemplo, exemplifica esta 

tendência ao incorporar a leitura dos clássicos à constituição de si, como demonstra uma de 

suas cartas endereçada a Boccaccio: 

not once but thousands of times, nor did i rush (cucurri) over but rather 

rested (incubui) upon them, and remained in them with all the powers of my 

mind; (...) These writings have entered into me so intimately, and are 

fixed not only in my memory but also in the marrow of my bones, and 

have so become one with my mind (ingenium), that even if I were to read 

them again, they would remain embedded in me, having set their roots in the 

deepest part of my soul... (Fam. XXII, 2, 12-13).
10

 

 

 A imitatio toma um novo aspecto, sendo deslocada da dimensão de um interesse 

retórico para o centro da elaboração da personalidade, enxergando nos clássicos a 

possibilidade de se encontrar um método, um caminho, que guie até a excelência moral 

pessoal. Migra-se, assim, da instância estrutural-estilística para a elaboração pessoal do 

erudito humanista, que vê na imitatio uma receita para a excelência de seu discurso, mas 

também para a excelência de si mesmo. 

 Podemos, enfim, começar a delinear as fronteiras da análise: considera-se que a imitatio 

do cinquecento itálico não é somente um fenômeno histórico, ou uma tradição intelectual. É, 

ademais, um processo criativo espraiado em sua gênese literária e artística, manifestando-se 

na forma de estruturas de argumentação que conferem uma verdadeira tradição retórica. Em 

seguida, compreende-se que a imitatio orienta-se a um fim específico: a excelência pessoal, 

seja na dimensão moral, retórica ou intelectual. Esta ambivalência nos permite lançar luz a 

                                                 
10

 PROCTOR, Robert E. Petrarch and the Origins of the Humanities. Defining the Humanities: How 

Rediscovering a Tradition Can Improve Our Schools: Second Edition With a Curriculum for Today's Student's, 

Indiana, 1998, p.44. Grifo meu. 
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uma série de questões: conseguimos ver que o que está em jogo nas disputas teóricas 

humanistas são as possibilidades de contribuição da imitatio para o aprimoramento de si, do 

discurso, do intelecto, da razão, oscilando, assim, entre uma perspectiva retórica 

metodológica e a orientação da elaboração pessoal. Inferimos, ainda, que a investigação do 

cerne da estrutura da argumentação é capaz de desvelar aspectos literários e artísticos, sui 

generis, instrumentos autorais que geram o efeito de verdade, isto é, a persuasão.  

Portanto, o estudo da imitatio deve debruçar-se nas constituintes elementares da 

arregimentação do discurso
11

, por um lado, e nas consequências de tal organização para a 

percepção pessoal da vida intelectual. Assim, faz-se mister perceber as similitudes entre as 

estruturas argumentativas modernas e clássicas que as inspiram, interpretando tal organização 

discursiva, enquanto desvela os limites e possibilidades do espírito de excelência que 

constitui a literatura da época. 

 

A IMITATIO MAQUIAVELIANA 

 G. H. Pigman III, analisando as elaborações teóricas a respeito da imitatio em diversos 

autores renascentistas, propõe três modalidades da imitação: transformativa, dissimulativa e 

erística
12

. A imitação transformativa caracteriza-se pela reprodução das estruturas 

argumentativas de diferentes autores clássicos em um novo arranjo de modo a transmutá-las 

em um novo estilo. A dissimulativa caracteriza-se pela ocultação deliberada das estruturas 

argumentativas clássicas que forjam o texto em sua gênese mais interior. A erística, por fim, 

caracteriza-se pela busca da superação do modelo mimetizado na escrita de modo a criticá-lo 

e corrigi-lo. 

Já pudemos reconhecer que a imitatio, enquanto tradição retórica, possui um modo 

muito particular de apresentar-se na forma de estruturas de argumentação específicas. Nesse 

sentido, procurando implementar o método anteriormente exposto, traremos a discussão a 

respeito de algumas estruturas argumentativas presentes no Livro I dos Discorsi de 

Maquiavel, procedendo à sua análise sintética interpretativa. 

Embora a face política teórica de Maquiavel seja seu aspecto mais conhecido, era ele 

mesmo um humanista da imitatio de expressão, de modo que seus escritos transbordam de 

estruturas de inspiração clássica revestidas de originalidades autorais. Analisando a 

                                                 
11

 Encadeamento lógico, aspectos gramaticais, construção dos termos que compõem as proposições de um texto 

e os argumentos resultantes. 
12

 PIGMAN, G. W. Versions of Imitation in the Renaissance. Renaissance Quarterly, vol. 33, no. 1. Chicago, 

1980. Disponível em: www.jstor.org/stable/2861533. 
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composição retórica de um enxerto da obra De Natura Deorum, de Cícero, temos que o autor 

inicia declarando a intenção, isto é, o que se quer fazer, seja isto provar algo, introduzir um 

assunto, aferir uma afirmação, remediar um problema, rebater uma crítica, tecer uma análise 

et cetera. Segue a uma exposição do método pelo qual pretende realizar a intenção declarada, 

procedendo a uma justificação do método sucedida por um sumário dos resultados 

pretendidos. Finaliza com a indicação das consequências destes resultados. Assim podemos 

observar: 

However, to free myself entirely from ill-disposed criticism
[Declaração de intenção]

, 

I will now lay before my readers the doctrines of the various schools on the 

nature of the gods
[Exposição do método]

. This is a topic on which seems proper to 

summon all the world to sit in judgement and pronounce which of these 

doctrines is the true one
[Justificação do método]

. If it turn out that all the schools 

agree, or if any one philosopher be found who has discovered the 

truth
[Sumarização dos resultados pretendidos]

, then but not before I will convict the 

Academy the captiousness
[Consequência dos resultados]

. 

 

 A esta estrutura argumentativa ciceroniana demos a alcunha de arranjo expositivo. Ora, 

não é nenhuma coincidência que Maquiavel, em muitos momentos dos seus Discorsi, 

implemente a exata e mesma arregimentação discursiva. Vejamos: 

Resolvido a salvar os homens deste erro
[declaração de intenção]

, achei necessário 

redigir, a propósito de cada um dos livros de Tito Lívio que persistiram à 

injúria do tempo, uma comparação entre fatos antigos e 

contemporâneos
[exposição do método]

, de modo a facilitar-lhes a 

compreensão
[Justificação do método]

. Deste modo, meus leitores poderão tirar 

daquele livros toda a utilidade que se deve buscar no estudo histórico 
[Resultados pretendidos]

.
13

 

 

 Mas Maquiavel não reproduz a exata estrutura ciceroniana. Ele próprio implementa 

reinvenções das estruturas clássicas, estabelecendo um amálgama entre o seu estilo autoral e 

o dos clássicos que imita. No entanto, para expormos tais originalidades, é necessário que 

antes compreendamos duas estruturas de argumentação muito especiais que são o princípio 

fundador da originalidade literária de Maquiavel: o estabelecimento de modelos e casos. 

Um modelo é um evento histórico e particular usado com o fim de estabelecer 

generalizações ou correlações com o presente. É intrinsecamente particular, ou seja, é um 

evento histórico não geral cuja ocorrência é localizada e historicizada, isto é, 

reconhecidamente datado e pertencente a um determinado lugar na história. Vejamos três 

distintos exemplos: 

(...) Atenas e Veneza são dois exemplos. A primeira foi construída, sob a 

direção de Teseu, para acolher a população dispersa pela Ática. A segunda 

                                                 
13

 MACHIAVELLI, Niccolò. Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio. 3. ed. Trad. de Sérgio Bath. 

Brasília, 1994, pp. 15-40. 
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reuniu os numerosos habitantes que se haviam refugiado na constelação de 

ilhotas situadas na extremidade do mar Adriático para escapar às guerras que 

se sucediam na Itália, depois da decadência do Império Romano.
14

 

 

Florença nasceu assim; fundada pelos soldados de Sila ou pelos habitantes 

de Fiesole (...), a verdade é que a sua fundação foi obra do Império 

Romano.
15

 

 

Foi o que aconteceu no Egito, onde a influência da suavidade da terra foi tão 

alterada pelo vigor das instituições que aquele país produziu os homens mais 

eminentes em todos os campos.
16

 

 

Já os casos são representados pelos modelos elevados aos status de generalização. Ou 

seja, é um padrão que se repete de modo universal em eventos históricos da mesma natureza. 

Por ter um caráter universal, um caso é também uma lei geral, compartilhando as 

características desta. Contudo se diferem no fato de que um caso não é um corolário ou 

princípio mas sim um padrão de evento pelo qual um acontecimento histórico se dá. Vejamos 

alguns exemplos: 

O primeiro caso ocorre quando os habitantes, disseminados por muitas vilas 

de limitada população, têm dificuldade de viver em segurança, já que 

nenhuma dessas vilas, pela sua localização e reduzido tamanho, pode resistir 

com as próprias forças à agressão de eventuais atacantes. À aproximação do 

inimigo não há tempo para a defesa comum, sendo necessário ceder-lhe a 

maior parte das instalações, que são logo capturadas. Para prevenir este 

perigo, os habitantes, espontaneamente ou movidos pela tribo de maior 

autoridade, decidem habitar em conjunto um local de sua escolha que 

ofereça maior comodidade e cuja defesa seja mais fácil.
17

 

 

O segundo caso é o da cidade fundada por estrangeiros, homens livres ou 

dependentes de outro Estado. Deve-se incluir nesta categoria as colônias 

fundadas pelas repúblicas, ou pelos príncipes, para receber a população 

excedente ou para manter suas novas conquistas de modo mais seguro e 

menos dispendioso.
18

 

 

Modelo e caso são apresentados como princípios geradores de originalidade em 

Maquiavel pois é a introjeção destas duas formas argumentativas no arranjo expositivo 

ciceroniano que traz a tona estruturas argumentativas novas. Vejamos o fragmento a seguir: 

Os que estudarem o que foi o início de Roma, seus legisladores e a ordem 

pública que instituíram
[Objetos de estudo]

, não se espantarão de saber que tantas 

virtudes tenham sido ali cultivadas durante séculos, e que aquela cidade se 

tenha tornado centro de imenso império. Para começar discorrendo sobre a 

origem das cidades
[Apresentação do método]

, lembrarei que todas foram fundadas ou 

por naturais do país onde se situam 
[Caso I] 

ou por estrangeiros
[Caso II] 

                                                 
14

 Idem, p. 19. 
15

 Idem, p. 20. 
16

 Idem. Ibidem. 
17

 Idem, p. 19. 
18

 Idem. Ibidem. 
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A análise do enxerto revela que primariamente temos a disposição dos objetos de 

estudo para só então declarar a intenção, seguida da apresentação dos métodos a serem 

empregados, sucedidos, enfim, dos casos a serem tratados. Uma vez que este modo discursivo 

assemelha-se aos proêmios clássicos, adidos da autoralidade maquiaveliana representada pelo 

caso, a alcunha de arranjo expositivo de caso cabe a esta estrutura. Temos ainda uma variação 

desta, onde Maquiavel inicia apresentando o caso a servir de chave de análise, derivando 

deste uma implicação. Desta deriva-se uma interpelação a ser respondida ao longo da 

digressão. Reconhecemos esta forma retórica como arranjo expositivo de caso interpelativo, 

como segue no exemplo: 

Aqueles que agiram com maior tino ao fundar um Estado incluíram entre 

suas instituições essenciais a salvaguarda da liberdade
[caso]

; e os cidadãos 

puderam viver em liberdade um tempo mais ou menos longo, segundo tal 

salvaguarda tenha sido mais ou menos bem formulada
[Implicação do caso]

. Como 

em todos os Estados existem aristocratas e plebeus, pode-se bem perguntar 

em que mãos a liberdade estaria melhor salvaguardada
[Interpelação]

.
19

 

 

Sumários e glosas são constantes no Livro I dos Discorsi. A diferença entre estas duas 

estruturas literárias é tênue, portanto, as vamos definir com solidez: o sumário compreende 

um fragmento de texto que lista os tópicos tratados na exposição. A glosa, apesar de também 

compilar uma tópica do autor, tem a especificidade de estabelecer relações entre os tópicos 

listados. Daí, enquanto a primeira é uma simples listagem, a segunda oferece alguma 

informação a respeito da natureza da argumentação. Se nos voltarmos à obra Ab Urbe condita 

libri, de Tito Lívio, encontraremos ao início de cada Livro
20

 um sumário que organiza os 

tópicos por ordem de aparecimento. Uma estrutura análoga pode ser identificada nos Discorsi, 

pois ao início de cada capítulo temos a presença de um subtítulo que anuncia, de modo 

ordenado, os tópicos a serem tratados na digressão. Contudo, seria ingenuidade nossa creditar 

exclusivamente esta influência a Tito Lívio: o uso de sumários e glosas era recorrente na 

escrita clássica, de modo que podemos encontrá-las na Summa Theologica e Comentários à 

Ética de Aristóteles, ambas de São Tomás de Aquino, ou ainda, de modo obscuro e 

escondido, entre os versos de De Rerum Natura, de Lucrécio
21

. 

                                                 
19

 Idem, p. 33. 
20

 Reconhecemos, contudo, que o modo como a sumarização de Ab Urbe condita libri é apresentada pode variar. 

Nas obras consultadas para o trabalho encontramos dois modelos recorrentes: uma sumarização total que lista 

em um só grandioso sumário todos os eventos históricos, por ordem cronológica, narrados por Tito Lívio; e uma 

sumarização por capítulo, apresentado ao início de cada Parte do livro o sumário de eventos apresentados. 
21

 Ver CARUS, Titus Lucretius. De Rerum Natura. IN: T. Lucretius Carus: of the Nature of Things: In Six 

Books. Trad. de Thomas Creech. London, 1714. Pp. 3-27. 
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 Mas é com certa convicção que dizemos que foi em São Tomás de Aquino que 

Maquiavel achou seu modelo mais preciso para glosar e sumarizar. Assim o é pois 

encontramos muitos pastiches de escrita tomista nos Discorsi, inclusive, uma imitação 

demasiadamente próxima do procedimento preliminar das questões disputadas. Não raro 

Aquino inaugura suas quaestio com uma listagem temática. Maquiavel segue o mesmo 

procedimento. Assim, se o Aquinate escreve ―Os modos de pecar; a relação entre a virtude e a 

mediana; a concepção da virtude como o justo meio e como o extremo máximo‖
22

, Maquiavel 

imita ―Como começaram as cidades, de modo geral; e como Roma, em particular, teve o seu 

início‖
23

 repetindo esse procedimento ao inaugurar cada capítulo dos Discorsi. 

 Devemos observar que na tradição escolástica o que validava o raciocínio era a sua 

defesa no debate público e sua sustentação na citação de textos imbuídos de autoridade. Por 

esta ótica, nem tanto o tratado escrito e mais o sucesso na defesa de pontos em disputa no 

debate era sinal cabal da veracidade de quaisquer elucubrações ou pensamento ordenado. 

Durante o cinquecento itálico este panorama é abalado, e a valia do raciocínio na teorização 

de tratados filosóficos ou discursos — aos moldes dos clássicos e dos geômetras — ganha 

expressão. Por consequência, o debate público de pontos disputados não mais oferta 

veracidade a um tópico qualquer, e o argumento de autoridade é esvaziado de valor 

explicativo. É precisamente esta transformação epistemológica que nos ajuda a entender a 

adaptação maquiaveliana do método tomista: embora siga com fidelidade a apresentação da 

quaestio e todo o seu jogo de réplicas, endosso e tréplicas, não emprega o argumento de 

autoridade, outrora considerado fundamental. Notamos, com efeito, que o velho papel 

empregado pela citação de autoridade se transfere ao próprio Maquiavel: ele mesmo vê em 

sua capacidade de raciocínio a fonte necessária e suficiente para as elucubrações que elabora a 

partir das tipificações que apresenta. Este método seria, no mínimo, fonte de estranheza para 

escolásticos clássicos, que, ao menos ao tomarmos Aquino por referência, nada elucubram e 

nada cogitam sem a salvaguarda de uma grande figura que introjete autoridade aos seus 

pontos disputados. Nesse sentido, Maquiavel, apesar de fazer uso extensivo do método 

tomista, o adapta ao seu tempo. 

 Se no trato do modo tomista Maquiavel é analítico, uma vez que substitui citações de 

autoridade por procedimentos de alto dispêndio intelectual, quando sua escrita tange Cícero 

                                                 
22

 AQUINO, Santo Tomás. Onze Lições Sobre a Virtude: Comentário ao Segundo Livro da Ética de Aristóteles. 

Trad. de Tiago Tondinelli, Campinas, 2013, p. 71. 
23

 MACHIAVELLI, Niccolò. Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio. 3. ed. Trad. de Sérgio Bath. 

Brasília, 1994, p. 33. 
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vemos um comportamento mais sintético — e, devemos acrescentar, com certa expressão, 

síntese é uma palavra chave nos modos autorais de Maquiavel. Ao observar as estruturas 

argumentativas da obra De Natura Deorum, percebemos que não raro a eloquência de Cícero 

traduz-se no alongamento de sua digressão
24

. Embora sua escrita equilibre lógica, beleza e 

fluidez, um dos efeitos necessários deste balanço é o aumento do caminho entre premissas e 

conclusões. Mas não nos enganemos: este alargamento, em Cícero, não é sinônimo de maçar 

em elucubrações maciças e estafadas. Mais se assemelha ao alongamento de um alegre 

momento que se passa sob a sombra fresca defronte a um rio cristalino, onde não nos jogamos 

de cabeça para nos afogar nas águas do conhecimento, mas o vamos sorvendo, aos poucos, 

com nosso cantil, enquanto repousamos às suas margens.  

 Maquiavel, embora fluido, utiliza Cícero comprimindo em uns poucos parágrafos uma 

grande quantidade de informações. Vejamos que uma das estruturas literárias ciceronianas de 

mais vigor em Maquiavel é o arranjo expositivo, que são incansavelmente reformuladas 

através da justaposição dos modos autorais de outros autores clássicos como Lucrécio, Tito 

Lívio e, novamente, São Tomás de Aquino aos de Cícero. Vamos conferir isto com mais 

propriedade: São Tomás de Aquino, na Summa Theologica, faz toda a sua exposição e 

encadeamento lógico rondar a resposta a um problema anteriormente posto, a quaestio. Mas 

seu encadeamento lógico é complexo, visto que joga com termos próprios da filosofia da 

Antiguidade Clássica e elabora uma escrita onde o encadeamento lógico entre as premissas 

são, em algum grau, obscuras. Soma-se a isto os enxertos que faz nos ―praeterea” e os 

torneamentos que traça a partir das citações de autoridade, que perfazem viradas lógicas 

labirínticas.  No arranjo expositivo de caso interpelativo a influência tomista é míster, mas 

podemos perceber com expressão a intenção sintética de Maquiavel quando este poda o 

método tomista e dele destila uma estrutura correlata, mas simples: mantém-se a quaestio mas 

as inferências que a rondam são sintéticas, simples e diretas. 

 É neste teor de objetividade que vemos Maquiavel absorvendo outro clássico que é, 

também, objetivo: Lucrécio. Em De Rerum Natura, temos uma exposição muito característica 

que justapõe poesia metrificada e tratado filosófico. Embora um olhar mais descuidado possa 

confundir elaboração poética com delonga vazia, é de expressão notável que Lucrécio é 

econômico em suas palavras e sintético ao expressar os princípios que regem sua obra, 

chegando a dar um tratamento temático aos seus versos, não economizando nas glosas, 

inaugurando novos tópicos com uma organização precisa dos objetos a serem estudados e 

                                                 
24

 Para exemplos, ver: CICERO, Marcus Tullius. De Natura Deorum Academica. Trad. de Harris Rackham. 

Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press; London: William Heinemann LTD, 1967, p. 3-4. 
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dispondo de modo cuidadoso suas implicações. Tudo isto coroado, integralmente, com a 

musicalidade da metrificação. É evidente que Maquiavel não veste tal diadema, contudo, não 

é descabido dizer que aprendeu a sintetizar com Lucrécio, visto que muitas das estruturas 

literárias lucrecianas ocorrem em sua redação. Temos, por exemplo, o ordenamento dos 

objetos de estudo, que espraia sua influência até os arranjos expositivos de Maquiavel. Mas o 

que mais marca Lucrécio no florentino é o advento da cunhagem de termos. Cícero também 

lança mão deste recurso, já que também escreve em tratado, contudo, sua digressão tende a se 

alongar, ao passo que Maquiavel tende a ser tão sintético quanto a clareza o permita. Lucrécio 

lhe oferece os métodos para tal, já que consegue elaborar leis gerais complexas e cunhar 

termos de alta abstração com simplicidade, clareza e economia muito expressivas. 

 Centrando mais atenção ao tema da síntese no Livro I dos Discorsi, veremos que tal 

brevidade é na verdade o efeito de um tratamento cuidadoso de dois aspectos: as relações de 

causa e consequência entre as premissas e a boa disposição dos casos e modelos. Este duo 

confere ao autor a capacidade de espremer muita informação em pequenos capítulos e em 

parágrafos ainda menores. Citando o escopo de nosso estudo, diríamos que tal domínio é 

resultado da familiaridade com as técnicas aristotélicas presentes em seus tratados de lógica e 

dialética, com os escolásticos, com o já citado Lucrécio e o próprio Aquino, que somadas ao 

gênio adaptativo de Maquiavel o fez tecer uma identidade autoral onde a síntese é uma 

característica constitutiva de expressão. 

Tito Lívio não escapa ao gênio adaptativo de Maquiavel, mas aqui não é tanto a 

síntese e mais a diluição. No proêmio de Ab Urbe condita libri vemos que o Patavino deu 

especial atenção para a afirmação de sua convicção sobre a importância do exemplo histórico 

como guia da boa ação política. Maquiavel compartilhou desta mesma convicção, mas o fez 

em dois movimentos: temos o Maquiavel das cartas a Zenóbio e Cosmo, onde tal convicção é 

expressa de modo quase que apaixonado, não efusivo, mas com uma expressão que 

transparece certa afetação. Temos, contudo, o Maquiavel dos Discorsi: o tratadista, o 

intelectual, o humanista cujo gladius magnus é a pena. Sendo justamente este o Maquiavel 

que aqui nos interessa, percebemos que a mimesis da literatura de Tito Lívio tange os Discorsi 

quando a tal convicção espraia-se na figura dos casos, modelos e leis. Casos e modelos não 

são outra coisa que não o exemplo da história: eventos passados, um particular e localizado, o 

outro elevado aos status de generalização. São também o exemplo da história traduzido em 

terminologia mediada pela razão: Maquiavel olha para a história e não cita os exemplos do 

passado como princípios guia da ação. Estes são, mais propriamente, o material para 
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identificar modelos de eventos históricos e abstrair generalizações que levem ao 

estabelecimento de casos e leis gerais. Deve-se compreender que é com base no caso, no 

modelo e na lei que Maquiavel cunha suas sugestões para ação de Estado, criando os 

parâmetros de sua própria convicção. Se considerarmos que este procedimento, embora 

herança de Tito Lívio, é determinante de todo o trato que Maquiavel oferece aos antigos, 

perceberemos que imitá-los não é reproduzir suas ações nas circunstâncias e acasos do 

governo, mas sim destilar de seu exemplo o funcionamento das leis gerais que regem as 

organizações políticas para a partir delas planejar a ação de Estado de acordo com seus 

estatutos. Em outras palavras, se Tito Lívio viu nas ações dos vetustos um exemplo a ser 

seguido, Maquiavel vê um método. Um método para a ação e não a ação em si mesma. 

É evidente que há ainda outras semelhanças entre Maquiavel e os clássicos analisados, 

certamente muitas de caráter mais penetrante. Apesar disso, à guisa de conclusão, diríamos 

que duas palavras chave caracterizam a escrita maquiaveliana, síntese e amálgama, por razões 

que já aclaramos em nossa digressão. E chamando a atenção para a forma como a imitatio se 

caracteriza em Maquiavel, e com a devida vênia, a resumimos em uma breve declaração: dos 

clássicos e do exemplo da história não retira-se a ação, mas o método para a ação. 
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LUZES NA BIBLIOTECA DE ANTONIO DE ARAÚJO DE AZEVEDO, 

CONDE DA BARCA (1754-1817) 

Pollyanna Cabral de Souza Barroso
1
 

Uma biblioteca é uma arquitetura 

do saber: tanto sua organização 

interna como os critérios de 

constituição de suas coleções são 

escolhas intelectuais fortes. 

Christian Jacob
2
 

 

 Em 1819, na cidade do Rio de Janeiro, foi a leilão público em um só lote a notável 

biblioteca do Conde da Barca, entre os presentes estava frei Joaquim Dâmasco, bibliotecário 

da Biblioteca Pública, que chegara com a missão de arrematar a biblioteca a pedido do já 

aclamado rei D. João VI, e assim o fez, a Biblioteca com suas 2.418 obras espalhadas por 

6329 volumes foi incorporado pela Real Biblioteca
3
. Fazia pouco tempo que a cidade havia 

passado por estrondosas mudanças: deixado de ser uma colônia distante do governo central 

para se tornar sua sede, recebido toda a corte européia com seu príncipe, elevado ao status de 

Reino Unido e cabeça de todo o Império Ultramarino Português. Ainda assim, o cenário 

cultural relativo à posse de livros e leitores da cidade não havia se alterado harmonicamente. 

O historiador Luis Carlos Villalta ressalta que durante o período aumentou na cidade o 

número de pessoas envolvidas no setor de serviços e na burocracia estatal, onde a posse de 

livros e a leitura eram até mesmo uma exigência do exercício profissional. Não obstante, eram 

muito poucos os proprietários de livros, representavam parcela insignificante da população 

livre.  

 Para se ter idéia da situação ele comenta que no Rio de Janeiro, dentre 62 inventários 

examinados no Arquivo Nacional, foram localizados livros em apenas 9, isto é 14,5% volume 

que não difere muito do encontrado nas principais cidades urbanas do período. E ainda que a 

distribuição da posse de livros diferenciava-se conforme a categoria profissional e a posição 

social dos inventariados. O tamanho das bibliotecas era diverso e não era determinado pela 

riqueza do proprietário, mas pelo grau de refinamento intelectual e escolar do mesmo. O 

pesquisador ressalta que as maiores bibliotecas pertenciam aos advogados e eclesiásticos. 

Para se ter uma idéia as bibliotecas de dez profissionais do direito que ele analisou tinham 

                                                           
1
 Mestranda em História Moderna pela UFF. 

2
 Marc BAARATIN & Christian JACOB. O poder das bibliotecas: a memória dos livros no Ocidente, Rio de 

Janeiro, Ed UFRJ, 2008. 
3
 Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro Volume II. 
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uma média de 78,4 livros por acervo, a de clérigos 17,5 títulos por biblioteca e de médicos 32 

obras por acervo, dentre eles havia nobres, estudantes, funcionários públicos
4
. Em uma 

sociedade de Antigo Regime, como era a analisada, o analfabetismo era comum em todas as 

camadas sociais, o letramento e a posse de livros implicavam em um sinal de poder e controle 

político-social
5
.    

E nessa época onde livros e leitores eram poucos e raros nossa atenção se volta para o 

proprietário da vasta biblioteca, enunciada acima, leiloada em 1819 para a Biblioteca do Rei. 

Quem era esse homem, que em meio a este cenário, montou tal biblioteca? Em que lugar da 

sociedade ele estava inserido? Onde comprou tais livros e qual foi à importância deles para 

ele?   

 Para tentar iluminar um pouco as questões acima embasamos nossas pesquisas no papel 

do indivíduo na história amparando-se pelo renascimento da história política e pelas últimas 

pesquisas sobre a história do livro e das bibliotecas no exterior e Brasil. Pretendemos 

discorrer um pouco a trajetória de Antonio de Araújo de Azevedo focando em suas escolhas 

de projeto de leitura intelectuais em sua biblioteca.  

*** 

Antonio de Araújo de Azevedo nasceu em Ponte de Lima no solar de sua família na 

freguesia de Santa Maria de Sá no dia 14 de maio de 1754. Filho dos primos, Antonio Pereira 

Pinto de Araújo e Dona Marquesa Francisca de Araújo de Azevedo
6
, foi fruto de um 

matrimônio fechado dentro da mesma família, prática esta comum entre a aristocracia, quando 

se desejava manter as propriedades, bens ou até mesmo a Coroa, sem qualquer tipo de aliança, 

tal como foi o casamento entre D. Maria I e seu tio D. Pedro
7
. O patrimônio dos primos foi 

unido e Araújo herdou a Casa de Sá e a das Choças
8
. A família era típica da antiga nobreza 

provincial portuguesa, nobres que ficavam no interior cultivando suas propriedades, 

hierarquicamente inferiores à nobreza que vivia na Corte, em Lisboa, mas almejando 

ascensão, feito este que na maioria dos casos, só foi conquistado no oitocentos com a inflação 

                                                           
4
 VILLALTA, Luiz Carlos. Bibliotecas Privadas e Práticas de Leitura no Brasil Colonial. In:  

http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/ visitado em 29/7/18 às 14:27h 
5
  NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira. Luzes na Bibliotecas de Francisco Agostinho Gomes e Daniel Muller, 

Dois Intelectuais Luso-brasileiros. Disponível em http://cvc.instituto-

camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/lucia_maria_bastos_neves.pdf  visitado em 29/7/18 às 14:27h 
6
  MALAFAIA, Eurico Brandão de A. Antonio de Araújo de Azevedo Conde da Barca diplomata e estadista 

1787-1817. Braga: Arquivo Distrital de Braga, Universidade do Minho, 2004. p. 14-15 
7
  COSTA, Jorge Pedreira e Fernando Dores. D. João VI, um príncipe entre dois continentes. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008.  p.31 
8
  Op cit, Eurico B. de A. Malafaia. Antonio de Araújo de Azevedo Conde... p.13 
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dos títulos
9
. Seguindo o ethos nobiliárquico português, alguns de seus parentes prestaram 

importantes serviços à Coroa - o avô foi Doutor e Provedor do Conselho de Guimarães; o tio 

Desembargador na Relação de Braga; e outro Brigadeiro de Cavalaria e ainda um bisavô 

Mestre de Campo de Auxiliares na Guerra da Restauração
10

. Contudo, Araújo foi o que 

exerceu as funções mais importantes no governo e adquiriu um título para a casa, dessa forma, 

elevando a linhagem. 

Segundo o Elogio Histórico que Mendo Trigoso fez na Academia sobre a personagem, 

a educação de Araújo se deu pelo seguinte percurso: quando completou onze anos, seus pais, 

preocupados com a absorção de uma cultura erudita pelo filho, quem sabe já o preparando 

para servir à Coroa como nobreza política, com intenções de elevar o status da família, 

enviaram-no para a cidade do Porto para aprimorar seus estudos na casa do tio, onde ele 

aprendeu francês, inglês, italiano, latim e grego pela orientação de um professor daquela 

cidade - Thomas Lany
11

. Portanto, Araújo não fez o caminho mais comum dessa nobreza 

política da época passando pelo Colégio dos Nobres, contudo, parecer ter dedicado-se o 

suficiente para ingressar em uma Universidade. Trigoso comenta que Araújo interessava-se 

por filosofia, ciências naturais, matemática, história e bellas-letras
12

. Ingressou como 

voluntário no curso de Filosofia da Universidade de Coimbra, permanecendo algum tempo na 

instituição já reformada pelas propostas pombalinas, mas, de alguma forma não se agradou e 

acabou desistindo do curso retornando ao Porto para continuar outros estudos de forma 

informal.  

Algum tempo depois Araújo retorna a sua cidade natal, talvez por aviso do pai de que 

estava sendo criada uma Associação com objetivo de desenvolver a indústria, agricultura e o 

comércio de Portugal - a Sociedade Econômica dos Amigos do Bem Público, que poderia ser 

um bom caminho para Araújo adentrar a vida social dessa nobreza de serviços políticos ao 

rei
13

. A associação tinha como patrocinador um membro da alta nobreza, D. Gaspar de 

Bragança, o arcebispo de Braga e príncipe, bastardo legitimado de D. João V, o único que não 

tinha sido exilado pelas perseguições pombalinas
14

. Segundo Trigoso os membros da 

                                                           
9
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  TRIGOSO, Francisco de Mendo. Elogio Histórico do Conde da Barca, recitado na Academia das Ciências, 

em 24-7-1819 . in: História e Memórias da Academia R. Das Ciências, VIII, P. II, 1823.   
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  ibid 
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organização empenharam-se primeiro em desenvolver tecidos de luxo, para evitar que estes 

fossem comprados a alto preço de outros países, planejaram criar amoreiras, árvore onde o 

bicho da seda se reproduz, e escolas públicas para ensinar aos artesãos locais a produção de 

tecidos finos de linho e algodão
15

. Propósitos consonantes com os objetivos das práticas 

Luzes portuguesas pensando em intervir para aprimorar a produção nacional diminuindo as 

importações. Araújo tornou-se sócio da associação e logo conquistou o apreço de D. Gaspar e 

do abade José Correia da Serra conseguindo, por intermédio do segundo, diversas sementes de 

amoreiras brancas de outras partes da Europa, melhores para o cultivo do bicho da seda
16

.  

Em pouco tempo Araújo tornou-se presidente da associação aumentando sua rede de 

sociabilidades com a aristocracia local. Seu principal projeto foi o de desobstruir o leito e a 

foz do rio Lima para torná-lo navegável até o oceano, criando uma via de acesso marítimo à 

região, o que traria um novo porto e grande desenvolvimento para a região. Parece que o 

projeto estava muito bem feito já abrangendo a organização dos planos de trabalho, da receita 

e da administração, Lafões o enviou para a Academia Real de Ciências e para a rainha D. 

Maria I, que logo se agradou, aprovando, em 1880, os Estatutos da Associação
17

.  

A partir desse momento Araújo torna-se conhecido na Corte, é convidado para ser 

membro da Academia Real de Ciências, assim que surge uma nova posição, Lafões indica o 

nome de seu protegido para D.Maria I e Araújo recebe o cargo de ministro plenipotenciário 

em Haia. Em 1787, ele é nomeado e ainda consegue uma licença para passar dois anos se 

preparando para o cargo, estudando sobre diplomacia e podendo desfrutar de um curto 

período conhecendo dois dos principais centros europeus da época, Inglaterra e França. Sua 

biblioteca reflete estes estudos como diplomata apresentando vasto número de obras sobre 

tratados, convenções comerciais, geografia, literatura de viagens e especialmente história das 

monarquias européias demonstrando a preocupação da personagem em conhecer bem o 

histórico do complexo tabuleiro de xadrez da diplomacia européia da época. Araújo pôde 

levar consigo Francisco José de Brito, sobrinho de Frei Manuel do Cenáculo, como seu 

secretário
18

. Em cartas de Brito para o tio, a paixão pelos livros de ambos é sempre destacada 

comentam sobra à busca de edições de obras raras e clássicas. O sobrinho viajou com várias 

                                                           
15

  Ibid 
16

  Ibidem 
17

  Em 6 de março de 1780 a Gazeta de Lisboa anunciou o alvará de aprovação da instituição. in José Batista 

Barreiros. Ensaio de Biografia... p. 7. 
18
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encomendas de Cenáculo para sua coleção e para doações à biblioteca real com o objetivo de 

aumentar o prestígio familiar e provavelmente conseguir alguma benesse do rei, como era 

comum aos que ofereciam excelentes obras a sua biblioteca. Nas cartas, Brito e Araújo 

estavam sempre procurando obras tidas como essenciais e raridades de grande destaque
19

.  

Este período como diplomata em Haia é bastante pertinente para nossas indagações 

iniciais, pois segundo seus biógrafos, foi nele e em viagens pela Europa que Araújo adquiriu 

a maior parte de sua vasta biblioteca com destaque para uma coleção de estampas 

organizadas  por Goswinus Uilenbroeck (1658-1740), colecionador holandês, proprietário de 

uma das mais preciosas bibliotecas do seu tempo. Logo após sua saída da Holanda, Araújo 

foi diplomata na França e São Petersburgo, Rússia. Seguindo ainda seus percursos em 1803 

retorna a Portugal quando finalmente eleva sua posição ingressando no gabinete de D. João, 

sendo o principal responsável pela tentativa de aproximação política com a França 

napoleônica. O retorno de sua biblioteca para Portugal foi marcado por um episódio 

dramático e aventureiro. Alberto Feio nos conta que, chegando a Portugal o Conde logo pediu 

ao seu correspondente na Holanda, João Charro, que embarcasse sua livraria e sua coleção de 

mineralogia. O pedido foi atendido e a biblioteca veio empacotada em 62 caixões de 

Amsterdã a bordo do veleiro hamburguês Neptuno junto de um carregamento de trigo. 

Durante o percurso, o veleiro foi capturado por corsários ingleses e levado para o porto de 

Yarmouth na Inglaterra. Menezes Brum nos conta que Araújo ficou muito ressentido com a 

situação, especialmente pela dificuldade de recuperar sua preciosa biblioteca, precisando da 

ajuda do embaixador português na Inglaterra para tanto
20

.  

 Araújo estava no poder em Portugal no período das invasões francesas e da vinda da 

Corte para o Brasil. Já é conhecido o dramático e até mesmo pitoresco destino da biblioteca 

real na saída da família real de Portugal, cujos livros acabaram esquecidos e ficando 

abandonados no porto, e lá permaneceram, debaixo de sol e chuva, até retornar ao Palácio da 

Ajuda onde ficou por alguns meses até ser liberada para a vinda sob o cuidado de 

bibliotecários do rei
21

. Não obstante a história da vinda da biblioteca do Conde da Barca foi 

bem diferente. Ela veio junto com o príncipe e o Conde, a bordo da nau Medusa. Schwartz 

comenta que ele estava com pressa de levar sua coleção por conta dos franceses que já 

haviam solicitado sua coleção. Seja como for o episódio ilustra novamente o grande apreço e 
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preocupação que Araújo tinha para com sua biblioteca. 

No Brasil, Araújo é retirado do poder, mas retornou ao gabinete em 1814, após a morte, 

dois anos antes, de Rodrigo de Sousa Coutinho, partidário da aliança inglesa e seu grande 

rival. Recebeu o título de Conde da Barca em 1814 e faleceu em 1817.
22

  Manteve no Rio de 

Janeiro sua tão estimada biblioteca e um laboratório químico-farmacêutico, além da 

instalação de uma fábrica de porcelanas e ensaios de adaptação, no Jardim Botânico, de uma 

enorme variedade de plantas estrangeiras, entre as quais o chá. Araújo, também, teve grande 

importância como mecenas patrocinou muitos escritores e cientistas. Sendo, de maior 

destaque, o seu apoio na vinda da Missão Artística Francesa de 1816
23

.  E o destino final da 

biblioteca de Araújo acabou sendo o da biblioteca real como vimos no início desse artigo. 

 

LUZES 

Luzes em Português, Enligthnment em inglês, ou Aufklärung em alemão. Estas são as 

palavras que pesquisadores e homens da época utilizaram para definir o movimento que mudou 

as estruturas da sociedade a partir do século XVIII. Segundo Paul Hazard, o nome está no 

plural: pois não se tratava de um único raio mais sim de um feixe.
24

 É assim que muitos 

estudiosos entenderam o movimento iluminista como um feixe de Luzes que foi iluminando a 

Europa, mais brilhante em uns pontos que em outros, até espalhar-se pelo restante do mundo. O 

papel de tais Luzes é como sugere o termo Enligthnment, o de ilustrar e dar polidez. Ele é um 

papel ativo, não é algo que vai brotar espontaneamente, precisa ser esclarecido, como diria 

Kant, precisa iluminar. Tais Luzes fizeram um rompimento entre duas formas de o homem 

pensar o mundo e a si mesmo. Dividiram a sociedade entre tradicional e moderna. Robert 

Darnton mostrou que no século XVIII tal palavra arregimentadora foi lançada contra as 

forças repressivas do Antigo Regime ao lado de outras: razão, natureza, tolerância, liberdade, 

felicidade, progresso
25

.  

Kant defendeu que somente usando a razão livremente, sem nenhuma espécie de 

limitação, o homem pode ser esclarecido. Esclarecimento, conceito que ele define como sendo 

à saída do homem da menoridade que resulta na capacitação de fazer uso de seu entendimento 

sem a direção de outro indivíduo
26

.  
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Franco Venturi fala da intervenção que o homem passa a fazer no mundo, querendo 

modificar, organizar, racionalizar todos os seus âmbitos sociais. Ele cita o caso de Beccaria e 

sua obra sobre as penas e delitos, que buscava reformar a justiça civil, regularizando as penas de 

forma racionalizada. Ela sugeria ao invés das penas de morte os trabalhados forçados, agora não 

mais com a intenção de pagar pelo erro, mas sim de reinserir o indivíduo na sociedade, tendo 

também no trabalho uma forma dele restituir alguma coisa para ela 
27

. Mais recentemente 

Dorinda Outram tece críticas a vários autores conhecidos sobre o tema das Luzes e propõe que  

It is helpul to follow Kant’s lead, and to think about the Enlightenment 

as a series of interlocking, and sometimes warring problems and debates. These 

were problems and debates wich affected how the Enlightenment worked not 

only in Europe, but also in the rest of the world. This presentation of the 

Enlightenment sees this movement as a group of capsules or flash-points where 

intellectual projets changed society and a government on a world-wide basis.
28

  

 

Esta nova interpretação das Luzes se preocupa em não apontar o que ocorreu na França 

como um modelo ideal a ser procurado em outros países e em não ver as Luzes como um 

programa de reformas adaptadas a um molde padrão.  

 Com relação situação do mundo luso-brasileiro em meio às mudanças dos setecentos, 

permanecia ainda obscurecido pelos valores tradicionais do Antigo Regime. Contudo, algumas 

idéias desse novo mundo moderno iluminado pelas Luzes já podem ser observados. 

 Maria Odila Dias, ao estudar alguns luso-brasileiros formados em Coimbra a partir de 

1772, mostra um pouco dessas alterações. Comenta que esses homens passam a reparar a 

importância das Ciências Naturais e de estudos práticos com utilidade clara para a sociedade. 

Eles não aderiram às idéias de Rosseau nem às idéias democráticas, sendo eles mesmos ciosos 

de seus privilégios aristocráticos, e nem começaram uma grande industrialização em Portugal 

e domínios, contudo sofreram alguma influência de Luzes na ênfase que deram à necessidade 

de reformas para o desenvolvimento do reino e da Colônia, tendo percebido um atraso 

português neste sentido. Segundo a autora, preocupavam-se em exercer profissões e tomar 

medidas que tivessem utilidade para sanar tal atraso, valorizando o aperfeiçoamento da 

agricultura para tanto. Eram admiradas ações de alguns homens que saíam de seu país, 

viajavam pela Europa para se informar das últimas invenções e processos úteis de fomentação 

e aperfeiçoamento da agricultura para aplicar em seu país natal
29

. 
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 O Estado, sobretudo a partir de 1770, como mostrou Dias, passou a patrocinar 

memórias particulares que pudessem vir a inspirar esse renascimento agrícola e fomentar a 

produção de matérias-primas para industrialização, ajudando a diminuir os inconvenientes do 

sistema fiscal já sobrecarregado, lidar com as oscilações do “quinto”, baixa do preço do 

açúcar - devido à concorrência surgida - e também aproveitar o mercado europeu fomentado 

pela conjuntura de desajuste agrícola internacional por conta da Revolução Francesa e das 

Guerras Napoleônicas.
30

 Enfim, um esclarecimento prático como costumam ser caracterizadas 

as Luzes Portuguesas. 

*** 

Lido em silêncio (ao menos pelas elites), muitas vezes por mais indivíduos e 

em maior número, inscrito no centro da sociabilidade e da experiência 

individual (ao menos nos países protestantes), o livro torna-se assim o 

companheiro privilegiado de uma intimidade inédita. E para os que podem 

ter uma, a biblioteca constitui doravente o local por excelência do retiro, do 

estudo e da meditação solitária. 

(CHATIER, Roger. A historia da vida privada)
31

 

 

Para a solidariedade dos letrados, sejam quais forem sua religião, sua 

fidelidade política, sua origem nacional. A correspondência e a troca de 

livros são os dois meios principais. Para isto a biblioteca é o ponto de apoio 

preferencial. É dali que as pessoas se encontram, no contato físico do saber 

universal, para discutir livremente. 

(REVELL, Jacques. poder das bibliotecas)
32

 

 

A acumulação de livros não é uma mecânica sem conseqüências. E a 

biblioteca que os concentra está longe de ser um lugar inerte. 

 (JACOB, Christian poder das bibliotecas)
33

 

 

Seja encarada como um retiro de estudo e reflexões solitárias, como salientou Chartier 

no trecho destacado, ou como um local de sociabilidade letrada, como alertou Jacques Revell, 

não restam dúvidas de que a biblioteca privada de um letrado teve um lugar importante em 

sua trajetória. A escolha dos livros presentes nelas são projetos de leitura feitos por escolhas 

intelectuais fortes, como defendeu Christian Jacob, em frase destacada no início do artigo. E 

para o Conde da Barca não seria diferente. Brito conta-nos que sua biblioteca já era bem 
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conhecida em Haia, especialmente pelas obras raras presentes
34

. Lygia Fagundes, Lilian 

Schwarcz comentam sobre a Coleção Le Grand Théatre de l’Univers que hoje se encontra na 

divisão de Iconografia da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Formada por 125 volumes 

em formato in-plano, com gravuras de paisagens, cenas históricas, batalhas, reis, rainhas e 

personagens influentes nas monarquias européias dos séculos XVII e XVIII, além de mapas, 

folhetos e cartas topográficas de batalhas foi feita pelos principais expoentes no ofício da 

gravura da arte flamenga, alemã e francesa. Objeto de prestígio para o proprietário, podemos 

perceber que esta faceta de uma biblioteca aristocrática bem ornamentada com obras raras e 

de conhecida beleza conhecida, que Anthony Graffton comenta
35

, faziam parte da Biblioteca 

do Conde da Barca, contudo, esse prima não tinha apenas este lado. A seguir comentaremos 

os resultados iniciais sobre a pesquisa que temos feito no catálogo desta biblioteca, onde 

poderemos visualizar pela quantidade de obras de determinado tema o perfil ilustrado de seu 

proprietário. 

Nesse período inicial da pesquisa nossa intenção foi a de analisar a quantificação das 

obras classificadas pelo catálogo da biblioteca, o gráfico a seguir nos esclarece algumas 

conclusões. 

 

Figura 1: Visão geral de biblioteca do personagem. 

Observamos que quase a metade dos livros de sua biblioteca (41%) eram livros do tema 

de história, temas como Ciências e Artes, e Belas-Artes, juntamente com o primeiro tema, 

representam 95% da totalidade das obras. 
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 Essa preponderância de temas relativos à História nos mostra que Araújo tinha seus 

interesses voltados mais à mentalidade das novas forças em ascensão de seu tempo, que 

estavam alterando a principal forma de entender e explicar o mundo - as Luzes - 

especialmente se observarmos o ínfimo número de obras de cunho religioso, menos de 10% 

da coleção, observamos logo de início uma preponderância de Luzes na Biblioteca do Conde 

da Barca
36

.  

Analisando um pouco mais detidamente o tema História observamos subdivisões 

dentro deste principal tema de interesse de Araújo. Como podemos ver no gráfico abaixo em 

porcentagem decrescente os sub-temas com mais livros são: Viagens em Geral, História 

Literária, História da França, História da Inglaterra, Vida dos Homens Ilustres e um apêndice 

diverso que estamos analisando. 

 

Figura 2: Subtemas da divisão de História feita pelo autor do catálogo. 

 Maria Beatriz Nizza ao comentar sobre o catálogo da Biblioteca do Conde da Barca, 

salienta que o autor do mesmo colocou na divisão História obras que hoje seriam 

considerados como políticos e destacou algumas obras do sub-tema “História da França”, 

foram elas: 

Obras de François Mézerai (1610-83), cuja Histoire de France fora apreciada por 

Voltaire que a considerava ousada do que rigorosa. Este historiador também foi membro da 

                                                           
36

 Para mais sobre Luzes e Religião ver os trabalhos de Marcel Gauchet e Max Webber sobre o desencantamento 

do mundo 
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Academia Francesa além de ter sido considerado “Historiógrafo do Rei da França”.  Outros 

historiadores também faziam parte do acervo como a obra do abade Dubois, Histoire critique 

de l’établissement de la monarchie française dans les Gaules (Paris, 1734); com o Nouvel 

abrége chronologique de l’histoire de France, publicado  porém com autor desconhecido em 

1744, mas da autoria do presidente Hénault; com a extensa obra  de Paul François Velly 

(1709-1759), Histoire de Louis XIV; com a Histoire de la vie de Henri IV, roi de France et de 

Navarre, de Richard Bury; com a Histoire de France de Guillaume-Germain Guyot; com a 

Histoire de France avant Clovis, de Laureau, historiador oficial do Conde de Artois. 

Foram inseridas neste subtema também obras consideradas escritos de circunstancias 

que segundo Nizza hoje seriam consideradas políticas como Lettre adressée au roi par M. De 

Calonne (Londres, [s. D.]); État de la France, au mois de mai 1794 par M. Le Cte. de 

Montgaillard (Londres, 1794); Discous prononcé au Cercle consde la session de 1815, par J. 

Fiévée (Paris, 1816) dentre outros. E ainda história obras claramente políticas, como o caso de 

Reflexions on the Revolution in France, de Edmund Burke (Londres, 1790) ou De la 

Monarchie selon la Charte, de Chateaubriand (Paris 1816). 

  Apesar desta divisão de história englobar escritos de outros temas, não seria exagero 

considerar 800 títulos neste tema de História da França confirmando o interesse grande do 

personagem pelo país portador do maior centro cultural de novidades da época. Outra 

subdivisão também em destaque é geografia e a literatura de viagens que além de destacar 

dentre os interesses de leitura do Conde o espírito cosmopolita das Luzes nos fazem lembrar 

da profissão que ele exerceu por bastante tempo, a diplomacia e as viagens que sonhou e 

realizou pela Europa.  

Para Ciências e Artes a relação de subitens está informada no gráfico abaixo: 

 

Figura 3: Subitens da divisão de Ciências e Arte feita pelo autor do catálogo. 
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Medicina é o tema mais populoso dentre as em Ciência e artes. Também não podemos 

deixar de citar os assuntos de botânica, matemática, história natural, ética ou moral, comercio 

e finanças, filosofia e artes. Todas essas subdivisões representam 82% do tema.  

Em várias ocasiões seus biógrafos citam momentos de afastamento de suas funções 

que Araújo teve que fazer devido a uma doença crônica, não identificada ainda em termos 

modernos, que ele tinha desde jovem. Alguns alegam ser alguma doença genética devido ao 

fato de seus pais serem irmãos. Sabemos que Araújo veio a falecer em 1817 já muito abatido 

pelo avançar de tal moléstia
37

. Enfim, talvez o grande interesse por medicina teria alguma 

relação com interesses da personagem de entender melhor do que padecia e tentar adquirir 

uma melhor qualidade de vida para si, provavelmente seu Rei e outros vassalos que 

padecessem de alguma moléstia. Tal atitude é bem afeita às luzes no sentido de procurar 

explicações e soluções médicas na ciência e não se prender a respostas teológicas para males 

deste ofício, como foi comumente feito em várias sociedades de Antigo Regime, culpando as 

moléstias pelas faltas religiosas da população em geral, ou até mesmo procurando um bode 

expiatório como foram muitas vezes, os judeus, os mouros e as mulheres
38

. Nizza da Silva nos 

adverte ainda que temas como Química, História Natural, Botânica e Zoologia eram 

relacionados com práticas médicas de produção de remédios da época, podemos analisar no 

gráfico que ao lado do tema medicina estes eram os outros de maior número na Biblioteca do 

Conde confirmando seu interesse e suas Luzes para tratar do tema saúde pessoal e pública. A 

autora salienta ainda a importância de um laboratório primitivo comum entre os estudiosos do 

tema da época para produzir remédios e soluções através da mistura de plantas, compostos 

minerais e animais. Lembramos que juntamente com sua biblioteca Barca trouxe um 

laboratório de química que sempre foi citado pela historiografia com a finalidade de produzir 

água ardente, contudo, destacamos a possibilidade de ter sido também para a produção de 

remédios como um meio iluminista de sanar moléstias. 

Concluindo a apresentação de nossas análises preliminares das Luzes na Biblioteca de 

Antonio de Araújo, salientamos o lado erudito e interessado em literatura de Araújo 

mostrando que neste tema chamado de Belas-artes, a preferência do autor era sobre poesia. 

(gráfico abaixo). Tal fato relaciona-se com as traduções que ele fez que analisaremos num 

próximo momento mostrando que como letrado e bibliófilo Araújo completava um ciclo de 

                                                           
37

 Op cit, ARAÚJO, Arthur Cunha. Perfil do Conde da Barca.... 
38

 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente 1300-1800. Ed. Companhia de Bolso. SP: 2009. 
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acumulação de projetos de leitura, produção - as traduções e uma suposta Ósmia cuja autoria 

é polêmica e foi atribuída a ele por alguns estudiosos - e a Impressão Régia que trouxa na nau 

Medusa e foi instalada em sua casa no Passeio Público assim que chegou ao Brasil.  

 

Figura 4: Subtemas da divisão de Belas-Arte feita pelo autor do catálogo. 
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HISTÓRIA E ESPAÇO: ESPAÇOS DE SOCIABILIDADE NEGRA NO 

RIO DE JANEIRO JOANINO 

Rafael Cezar Tavares
* 

 

“Mãe, eu tenho algo pra dizer 

Tô com saudade de você 

Minha vida mudou completamente 

Eu fui levado sem querer 

Sob águas tão nervosas 

Com minha alma quase morta 

Eu não queria estar aqui 

Nesse navio eu me perdi 

Na escuridão me afoguei 

Com esse sal me machuquei” － 

Árvore do Esquecimento, Humanish 

 

O presente trabalho é fruto do projeto desenvolvido no decorrer do curso de História e 

Espaço, disciplina instrumental oferecida pelo Departamento de História da Universidade 

Federal Fluminense ao longo do primeiro semestre de 2018 e ministrada pela prof.ª Maria 

Fernanda Bicalho.
**

 Este é uma síntese de ficção histórica e mapa interativo digital produzidos 

com fins de divulgação científica. Nele foram abordados e aproveitados elementos históricos 

discutidos ao longo da disciplina, em especial as redes de sociabilidade e suas interações com o 

espaço urbano carioca do período joanino (1808-1821), explorando a possibilidade de 

transformação da narrativa e apresentação do tema enquanto algo lúdico e atrativo para a 

sociedade e o grande público não-especialista. 

Creio serem a divulgação científica, a popularização e a democratização do 

conhecimento acadêmico compromissos irrevogáveis da universidade pública, e o projeto 

desenvolvido no mencionado curso é uma pequena contribuição nesta direção tão nobre. 

                                                                 
*
Graduando em História na Universidade Federal Fluminense. 

**
 Professora associada no Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, professora visitante na 

Université de Provence (Aix-en-Provence) e professora associada ao Programa de Doutoramento em Patrimônios 

de Influência Portuguesa, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. 
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Embora a divulgação de história, no Brasil, não seja uma área tão inóspita ou inexplorada, 

tendo inclusive boa recepção entre o público geral e o mercado editorial, sua produção e 

atenção parecem estar relativamente distantes do ambiente acadêmico. Longe de me opor à 

participação de historiadores não-diplomados no ofício e divulgação da História, considero, 

contudo, que uma maior inserção da academia neste nicho favoreceria um aumento no rigor 

técnico e metodológico das obras de popularização da ciência; não só pela sua participação 

direta, como também pelo incentivo, aumentando os níveis de competitividade do mercado 

editorial, a que historiadores não graduados elevem seu rigor e produzam sempre com mais 

qualidade. 

É de reconhecimento geral, ao menos dentro dos corredores acadêmicos, que as 

mudanças de paradigmas ou posicionamentos diante de certos temas possuem um certo delay 

institucional entre ensino superior e ensino básico. Revisões e novas formas hegemônicas de 

lidar com alguns recortes e objetos históricos levam um tempo para se consolidar e figurar nos 

livros didáticos, por exemplo. Tendo em conta tais informações, a elaboração da ficção 

histórica e do mapa interativo digital foi motivada pela intenção de disponibilizá-los enquanto 

ferramentas de livre acesso e uso destinadas à comunidade, professores, estudantes, 

pesquisadores, lideranças comunitárias, catalisando o contato entre a produção acadêmica 

recente e o grande público, bem como para que sirvam de subsídios para ações de valorização, 

intervenção e preservação dos sítios e patrimônios urbanos do Rio, em situação de descaso 

crônico tão preocupante.
1
 

 

O MAPA INTERATIVO 

O mapa interativo e digital utilizado e adaptado ao projeto foi um aproveitamento da 

base cartográfica elaborada pela prof.ª Maria Fernanda Bicalho, seus colaboradores e 

orientandos (as) ao longo de sua pesquisa. Esta base foi adaptada para o uso e o 

desenvolvimento de sua interatividade através do powerpoint. O resultado final agrega as 

informações cartográficas e históricas coletadas com rigor na dita pesquisa e a inserção da 

ficção histórica nos espaços reconstruídos do passado, com o auxílio cartográfico já citado, bem 

                                                                 
1
 Cf. SANTOS, Ana Paula; CHAGAS, Priscila; ALBERNAZ, Bruno. Especialistas temem que outros prédios 

históricos do RJ tenham o mesmo destino do Museu Nacional. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/04/especialistas-temem-que-outros-predios-historicos-do

-rj-tenham-o-mesmo-destino-do-museu-nacional.ghtml>. Acesso em: 12 de setembro de 2018; ANGIOLILLO, 

Francesca. Museus improvisam no Rio por falta de recursos, e tempo é desafio. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/museus-improvisam-no-rio-por-falta-de-recursos-e-tempo-e-

desafio.shtml>. Acesso em: 12 de setembro de 2018. 
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como com o auxílio de obras referência sobre a escravidão, a crioulização e a herança africana 

no Rio de Janeiro e no Brasil. 

É possível interagir com três localidades no mapa: a Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito; a Igreja de São Elesbão e Santa Efigênea; e um canto de trabalho, 

localizado na esquina da Rua do Príncipe com a Rua de São Lourenço. A presença de duas 

igrejas busca evidenciar a importância central da religião e das confrarias enquanto meios de 

sociabilidade negra no passado escravista brasileiro. As irmandades de homens pretos, também 

conhecidas como irmandades negras, foram resultado da integração e inserção dos africanos － 

frequentemente segregados nos cultos católicos － no mundo colonial ibérico desde o século 

XV. Utilizando a devoção e a fé católica a seu favor, os africanos e seus descendentes 

articularam nestas irmandades sua primeira e principal forma de organização institucionalizada 

na sociedade colonial escravista, criando alternativas de convivência, resistência e 

contestação.
2
 

As irmandades negras reproduziam, em menor escala, a sociedade cheia de regras e 

limites invisíveis na qual estavam inseridas, criando fronteiras sociais por diversos critérios. O 

critério mais comum, depois da cor de pele, era a nação. Nesse sentido, nação não tem o mesmo 

significado que o termo atual, e estava mais para grupos de africanos que, na sociedade colonial, 

poderiam compartilhar idiomas, crenças, vivências e visões de mundo parecidas. No Rio, as 

irmandades negras se dividiam por três grandes nações ou facções: as de Angola e Congo; as da 

Guiné; e as da Costa da Mina (além, claro, das irmandades de crioulos, segregando os negros 

nascidos no Brasil daqueles nascidos na África). Uma mesma Igreja poderia abrigar mais de 

uma irmandade, de nações aliadas ou rivais, e não eram raros conflitos ou desencontros de 

interesses dentro de uma mesma Igreja ou até da mesma irmandade.
3
 

A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, por 

exemplo, foi uma irmandade que se reunia na localidade da igreja homônima. Esta surgiu da 

união de duas confrarias － a de São Benedito e a de Nossa Senhora do Rosário － que se 

reuniam na antiga Igreja de São Sebastião do Morro do Castelo, ainda no século XVII. No 

século XVIII, a irmandade construiu a sua atual sede, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e 

São Benedito, e foi se tornando uma das maiores e mais importantes irmandades negras do 

Rio colonial. A dita irmandade foi dominada por africanos da Nação Angola, o grupo em 

                                                                 
2
 SOARES, Mariza de Carvalho. O Império de Santo Elesbão na cidade do Rio de Janeiro, no século XVIII. 

Topoi.Rio de Janeiro, março de 2002, pp. 59-83. 
3
 Ibidem. 
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maior número no Rio de Janeiro colonial, embora tenha passado a aceitar africanos de todas 

as procedências desde 1759.
4
 

Na Igreja de São Elesbão e Santa Efigênia, por sua vez, reunia-se a irmandade 

também homônima. Ao longo do século XVIII, as nações minoritárias de africanos no Rio de 

Janeiro, privados de cargos de poder e importância nas irmandades negras dominadas pelos 

grupos da Nação Angola, passaram a organizar suas próprias devoções. A Irmandade de Santo 

Elesbão e Santa Efigênia foi uma delas, fundada em 1740 por africanos que se identificavam 

com a Nação Mina e falavam línguas Gbe. A irmandade se reuniu na Igreja de São Domingos 

nos seus anos iniciais, ao lado de outras irmandades Mina, mas em 1754 construiu sua própria 

igreja, a Igreja de São Elesbão e Santa Efigênia. Quando se reunia na Igreja de São Domingos, 

seus devotos não se misturavam com os devotos de outras irmandades Mina da mesma igreja, 

embora aceitassem africanos também de Moçambique, Cabo Verde e São Tomé. A presença de 

etnias e reinos rivais dentro da mesma irmandade gerou conflitos e disputas internas não apenas 

na Irmandade de Santo Elesbão e Santa Efigênia, mas em irmandades da Nação Mina como um 

todo.
56

 

Diferentemente das igrejas, o canto de trabalho do mapa interativo não teve sua 

localização baseada em um registro administrativo histórico existente; esta foi fruto de uma 

escolha arbitrária, mediada pela conveniência e praticidade na elaboração do mapa. Embora 

não tenha encontrado afirmações quanto a inexistência de tais registros, a ausência de 

informações e menções específicas sobre regulações quanto ao tema na literatura especializada 

me leva a crer que as relações de poder e decisão envolvidas no estabelecimento destes não 

eram permeadas por meios administrativos ou oficiais. Os cantos de trabalho eram esquinas 

onde os escravos-de-ganho, ou escravos urbanos, ficavam reunidos à espera de quem 

contratasse seus serviços ou comprasse seus produtos. Cada esquina abrigava africanos com 

afinidades e simpatias entre si, reunindo aqueles de mesma nação, língua ou crença, ou então 

aqueles que se pareciam culturalmente ou compartilhavam um passado comum －mesmo que 

este passado se resumisse a uma trajetória compartilhada no navio negreiro que os trouxe ao 

                                                                 
4
 <http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_hist.gif&Cod=1746>. Acesso em: 17 de junho 

de 2018; Inventário dos Lugares de Memória do Tráfico Atlântico de Escravos e da 

História dos Africanos Escravizados no Brasil. Disponível em: 

<http://www.labhoi.uff.br/sites/default/files/4_inventario_igrejas.pdf>. Acesso em 17 de junho de 2018. 
5
 SOARES, O Império de Santo Elesbão..., op. cit. 

6
 Inventário dos Lugares de..., op. cit. 
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Brasil. Nesses espaços se ajustavam fidelidades, interesses e rivalidades; numa esquina 

poderiam se reunir os Mina; noutra, os Angola ou os Moçambique etc. .
7
 

Os escravos-de-ganho usufruíam de muito mais autonomia e liberdade (se é que 

pode-se usar este termo) do que um escravo-doméstico ou um escravo-rural. O compromisso 

com seu proprietário girava em torno do pagamento de uma quota monetária, fixa ou não, de 

sua jornada diária, semanal, ou por um período de tempo estabelecido. O escravizado poderia 

reter o dinheiro que arrecadasse além da quantia fixa de pagamento ao seu senhor, muitas vezes 

economizando para comprar sua alforria. Das associações e amizades que se realizavam nos 

cantos de trabalho, não eram raras as que se organizavam de forma comunitária para arrecadar 

fundos e comprar a alforria de seus associados. Entre os escravos-de-ganho, muitos nem 

mesmo moravam com seu senhor; viviam em quartos ou casas alugadas, ou então construíam 

seus próprios sobrados, e só encontravam o senhor para quitar os compromissos monetários.
8
 

Por meio do mapa interativo, pode-se acessar os verbetes de tais localidades e navegar 

entre uma página contendo um texto informacional, páginas contendo pinturas de Jean-Baptiste 

Debret e Thomas Ender do início do século XIX, bem como fotos dos dias atuais. A 

familiarização causada pela comparação entre informações e imagens históricas com espaços 

de vivência e experiência do presente e do cotidiano dos estudantes é um dos traços almejados 

em tal exercício, de forma a alcançar uma certa sensibilização e despertar uma consciência 

histórica mais aguçada em sala de aula. 

 

FICÇÃO: A HISTÓRIA POR TRÁS DA ESTÓRIA 

A narrativa é um relato em primeira pessoa da personagem fictícia Akitoye Olosi, um 

africano proveniente do Reino de Ketu, localizado na região da Costa da Mina, falante de uma 

língua Iorubá e na condição de escravo-de-ganho. Antes de ser vendido a um senhor do Rio de 

Janeiro, o protagonista viveu um breve período na cidade de Salvador, também como 

escravo-de-ganho, e portanto, também no ambiente urbano de uma grande praça comercial 

atlântica. Em seu passado na Bahia, o personagem foi batizado no catolicismo e introduzido às 

dinâmicas e estruturas da sociedade colonial ainda jovem. No conto, já adulto e recém-chegado 

à cidade da Corte, Akitoye revela traços de sua subjetividade e identidade ao se posicionar 

perante as novas redefinições étnicas pelas quais um africano vindo de Salvador deveria passar 

no Rio. 

                                                                 
7
 Cf. SILVA, Alberto da Costa e. Um Rio chamado Atlântico: a África no Brasil e o Brasil na África. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2011; ALGRANTI, Leila Mezan. O feitor ausente: estudo sobre a escravidão urbana no 

Rio de Janeiro. Petrópolis: Vozes, 1988. 
8
 Ibidem. 
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O relato se desenvolve na trajetória em direção à Igreja do Rosário, uma das muitas 

igrejas cariocas do período que abrigavam irmandades de homens pretos. Tais igrejas e 

irmandades eram, como já mencionado, um elemento de relações sócio-políticas e culturais 

muito importante da cidade. Com a chegada da família real, além das radicais mudanças 

demográficas, políticas e econômicas tradicionalmente já discutidas na historiografia do 

período, as relações entre os africanos da cidade também foram profundamente afetadas, e as 

dinâmicas nas Igrejas e irmandades negras refletiram tal fenômeno. A explosão súbita na 

importação de escravizados não acompanhou a mesma proporção étnica e demográfica anterior 

à transferência da corte; algumas etnias foram fortalecidas, ao passo que outras foram 

enfraquecidas. Essa virada demográfica, que já ocorria há um tempo em níveis menos intensos, 

certamente alterou relações de força e composições de poder na dinâmica social negra da cidade, 

livre ou escravizada, crioula ou africana.  

No conto, o protagonista Akitoye Olosi representa os primeiros da grande leva de 

Iorubás que chegaria ao Rio no século XIX, encontrando-se em franca minoria. A redefinição 

de identidade que este precisa passar ao chegar da Bahia é sua ressignificação da identidade 

Iorubá ou Nagô para a identidade Mina, que engloba grupos de procedência rivais dos 

primeiros na Bahia e na África, como os dagomés ou jejes. A subjetividade, a agência ativa dos 

africanos na sociedade colonial e as complexas relações interétnicas são o foco da narrativa, 

que busca desmitificar a aura de anomia social que ainda domina o senso-comum e as visões 

mais tradicionais sobre os negros na história do Brasil 

Para dar sustentação histórica e historiográfica ao conto, algumas obras foram 

consultadas. A seguir, serão relacionados alguns dos principais pontos históricos explorados 

acompanhados de suas respectivas fontes. O artigo O Império de Santo Elesbão na cidade do 

Rio de Janeiro, no século XVIII
9
, de Mariza Soares, foi o ponto de partida para as inspirações 

iniciais. Dele, apreendeu-se a complexidade da redefinição étnica existente entre os africanos 

no Rio de Janeiro do século XVIII, certamente um traço presente em maior ou menor nível no 

Rio de Janeiro joanino. Essa redefinição ética não é um elemento estático, mas um processo de 

reconfiguração permanente e altamente adaptável às diversas condições que se apresentaram. 

Antigas fronteiras étnicas ora foram reforçadas, ora enfraquecidas por uma dinâmica solidária 

que se expressava nos ditos grupos de procedência. Estes grupos eram o resultado da dita 

reconfiguração, nos quais minorias étnicas africanas da sociedade colonial se reuniam em torno 

de uma identidade comum, frequentemente conhecida pelo termo nação. O processo era tão 

                                                                 
9
 SOARES, O Império de Santo Elesbão..., op. cit. 
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complexo que, frequentemente, até mesmo etnias rivais (na África) conviviam e cooperavam 

dentro destes grupos. A existência de conflitos de interesses no interior desses grupos, portanto, 

não era algo raro. No artigo, Soares menciona um conflito pontual existente entre Mahis e 

Dagomés, da nação Mina. 

Mariza também deixa claro que tais relações de reconfiguração tinham como um dos 

cenários principais as igrejas e as irmandades de homens pretos. A autora cita algumas, como: a 

Igreja do Rosário, onde predominaram historicamente os africanos da região do Congo e da 

Angola; a Igreja da Lampadosa, onde predominaram os da Guiné; as Igrejas de Santo Elesbão e 

Santa Efigênia, onde predominaram os da Costa da Mina; bem como a de São Domingos e de 

Santo Antônio da Mouraria. Por último, mas não menos importante, Soares fornece uma 

informação o muito útil e utilizada ao longo da elaboração do projeto: ao longo do séculos 

XVIII e XIX os africanos da região da Costa da Mina são minoria no Rio. Entre estes, 

predominam os falantes dos dialetos Gbe no século XVIII, enquanto ao longo do século XIX a 

chegada de falantes dos dialetos Iorubá é maior e toma predominância. 

Do artigo Mina, Angola e Guiné: Nomes d'África no Rio de Janeiro setecentista
10

, 

também de Mariza Soares, foram retiradas noções mais profundas sobre os significados das 

identidades étnico-culturais e dos grupos de procedência. Neste artigo, a autora versa sobre 

como as formações socioculturais do passado dos africanos da cidade estão em um processo de 

interação constante com as reconfigurações e adaptações que ocorrem naturalmente na relação 

entre escravizado e sociedade escravista no presente. 

O artigo De Gbe a Iorubá: os pretos minas no Rio de Janeiro, séculos XVIII-XX
11

 

forneceu a perspectiva comparativa e em escalas espaço-temporais diferenciais. Dele extraiu-se 

a noção de como as redefinições étnicas se dão de forma radicalmente diferente ao longo do 

espaço-tempo, e o maior exemplo é a comparação entre Salvador e Rio. Em Salvador, as etnias 

provenientes da África Centro-Ocidental são minoria e se reúnem no grupo de procedência 

denominado Nação Angola, enquanto os africanos provenientes da África Ocidental se 

afirmam de maneira mais próxima a suas identidades originais. No Rio, o inverso ocorre, 

operando os africanos provenientes da África Ocidental sob o grupo de procedência 

denominado Nação Mina. Com estes exemplos e a análise comparativa em escala expandida, 

                                                                 
10

 SOARES, Mariza de Carvalho. Mina, Angola e Guiné: Nomes d’África no Rio de Janeiro Setecentista. Revista 

Tempo. Rio de Janeiro, v.3, n. 6, dez. 1998. 
11

 SOARES, Mariza de Carvalho; FARIAS, Juliana Barreto. De Gbe a Iorubá: os pretos-minas no Rio de Janeiro, 

séculos XVIII-XX. África(s): Revista do Núcleo de Estudos Africanos. Salvador, v. 4, n. 8, jul-dez 2017, pp. 

46-62. 
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refina-se a noção de como as reconfigurações étnicas são instrumentos de inserção do africano 

na sociedade escravista colonial. 

Tal artigo também reafirma o ponto da predominância dos povos de línguas Gbe entre 

os Minas que são traficados para o Rio no século XVIII e o gradual aumento (até atingir uma 

predominância) dos povos de línguas Iorubá entre estes ao longo do século XIX. Os negros 

conhecidos por Iorubás na historiografia e integrados aos Minas na sociedade colonial eram, 

possivelmente, os nagôs traficados internamente da Bahia para o Rio ao longo do século XIX. 

Estes primeiros nagôs chegados ao Rio não passaram por um processo teleológico ou planejado, 

mas de experimentação. Portanto, é muito provável que tenham inicialmente resistido a se 

integrar a um grupo mais genérico e abrangente, como a Nação Mina. Essa possibilidade é 

reforçada por alguns pontos, como, por exemplo, os conflitos de longa duração existentes entre 

nagôs (Iorubás) e jejês (dagomés ou daomeanos), existentes tanto na Bahia quanto na África. 

Na sociedade colonial carioca, nagôs e jejês deveriam conviver e cooperar dentro da 

dita Nação Mina. Além disso, o próprio prestígio desfrutado nas relações afro-coloniais baianas 

pode ter sido um fator decisivo de influência à resistência nagô ao chegar ao Rio e se ver em 

minoria. Soares, entretanto, pontua os traços de dificuldade encontrados pelos africanos que, 

estando em minoria étnica, pudessem tentar resistir à integração dos grupos de procedência e se 

afirmar etnicamente; dessa forma, é possível entender porque mesmo uma resistência inicial 

dos nagôs pode ter falhado e dado lugar a uma posterior integração a longo prazo. As tabelas 1 

e 2 reúnem as informações identitárias fornecidas pelas obras consultadas e citadas até aqui 

(embora estas certamente não esgotem a variedade de grupos e subgrupos da forma como estes 

eram identificados e se reconheciam no passado, elas nos fornecem um panorama 

suficientemente satisfatório para as ideias aqui apresentadas). 
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As reportagens de João do Rio para a Gazeta do Rio de Janeiro de 1904, reunidas no 

livro As Religiões no Rio
12

, fornecem também elementos utilizados no conto. Nele, o repórter 

publica artigos semanais em um estilo Profissão Repórter, onde acompanha o cotidiano de 

devotos das religiões existentes no Rio do início do século XX. Um destes artigos é uma 

entrevista a um negro mina articulado entre os grupos iorubás e alufás da África Ocidental 

presentes no Rio em 1904. Nela, o mina faz algumas declarações ofensivas e pejorativas sobre 

os negros cabindas, reveladoras de uma suposta richa ou rivalidade entre os dois grupos. Os 

minas acusam os cabindas de perpetuarem a ideia de que “preto é escravo de branco”, por: a) 

cantarem seus rituais religiosos em português, e não em um dialeto africano e por b) em seus 

cânticos religiosos fazerem referências ao passado colonial de escravos, e não ao passado 

africano de homens livres. 

Com os devidos cuidados e noções acerca das estruturas de longa e média duração, 

combinadas ao método indiciário, é possível extrair um caráter válido dessas informações 

excluindo grande parte do risco de se cometer um anacronismo ou uma projeção indevida entre 

duas temporalidades. Conjugando tais informações com os estudos de Mariza Soares, é 

possível resgatar a informação de que os cabindas são os africanos presentes no Rio desde o 

início da escravidão colonial, e os minas começam a chegar em peso somente ao longo do 

século XIX, pouco antes da abolição. A temporalidade dos cabindas na sociedade colonial do 

Rio é tal que torna muito mais provável uma maior adaptação diante da ordem escravista e, 

consequentemente, a chegada massiva e recente dos minas pode não ter dado tempo o suficiente 

para o choque e a rejeição diante da nova realidade se dissiparem. No fundo, o artigo de João do 

Rio não exibe mais do que as reminescências e vestígios dos conflitos e das complexas 

interações entre etnias e grupos de procedência estudados por Mariza Soares nos séculos XVIII 

e XIX. 

As dinâmicas representadas na curta ficção, portanto, são fortemente embasadas em 

elementos históricos. Obviamente não são baseadas em uma trajetória ou personagem real, mas 

a utilização de informações genéricas e compatíveis com os dados atualizados evitam um alto 

risco de distorções ou anacronismos. A linguagem adotada para a narração não contou com uma 

preocupação do mesmo tipo, para que o trabalho fosse acessível e palatável para a divulgação 

científica, visando sempre ativar uma consciência histórica no público alvo capaz de construir 

um futuro de valorização do patrimônio histórico-cultural e das múltiplas identidades e etnias 

que participaram do processo de construção do nosso presente ao longo dos séculos. 

                                                                 
12

 RIO, João do. As Religiões no Rio. Coleção Biblioteca Manancial nº 47. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 

1976. 
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O USO POLÍTICO DA RELIGIÃO EM MAQUIAVEL E ERASMO 

Thais Lima Souza 
1
 

Beatriz de Souza Bravo
2
 

MAQUIAVEL 

Em sua obra “Discorsi: Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio”, 

Maquiavel determina os possíveis usos da religião como instrumento político e faz isto por 

meio da mímesis filosófica, utilizando as experiências dos antigos como método. Dessa forma, 

o autor usa a comparação com os clássicos, não como reprodução de acontecimentos ou ações 

individuais isoladas e sim de modo a buscar nas estruturas políticas e militares elementos 

repetíveis. A partir disso, ele utiliza essa metodologia somada as variáveis de seu tempo para 

produzir ações eficazes e úteis para seu tempo. E reprime que os príncipes contemporâneos 

não ajam deste modo. 

Contudo, quando se trata de ordenar uma república, manter um Estado, 

governar um reino, comandar exércitos e administrar a guerra ou de 

distribuir justiça aos cidadãos, não se viu um só príncipe, uma só república, 

um só capitão, ou cidadão, apoiar-se no exemplo da antiguidade.3 

O intelectual que nomeia esse capítulo tende a enaltecer a religião pagã dos romanos, 

pois, conforme Soboleski,
4
enxerga na mesma duas funcionalidades que esta tem para a 

política: como o instrumentum regni a serviço dos governantes, ferramenta de manipulação; 

como instrumento pedagógico, pois serve para gerar “bons costumes”. Fatores que Maquiavel 

não vê sendo posta em prática na religião cristã, pois o cristianismo de sua época tinha um 

caráter mais individualista
5
, particular. Essa crítica ao cristianismo ocorre pela desordem 

política que ele causou que, ao contrário da religião romana, não provocou civilidade no 

povo.
6
 

Se a religião se tivesse podido manter na república cristã tal como o seu 

divino fundador a estabelecera, os Estados que a professavam teriam sido 

bem mais felizes. Contudo a religião decaiu muito. Temos a prova mais 

marcante desta decadência no fato de que a os povos mais próximos da 

Igreja Romana, a capital da nossa religião, são justamente os menos 

                                                           
1
 Discente de História – UFF, lima.souza97@gmail.com 

2
 Discente de História – UFF, beasbravo@gmail.com 

3
 MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio. Brasília: UnB,1994, 3° edição, pág. 

17./ Trad. De Sérgio Bath. Título original: Discorsi sopra la prima deca di Tito Lívio.  
4
 SOBOLESKI, Josete. A religião como instrumento formador e mantenedor do Estado em Maquiavel. Revista 

terceiro incluído. Goiânia. v.1, n.2, jul./dez./2011, p.38 –47 
5
 Evoca ao papado de Julio II, 1503-1513. 
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religiosos.   [...] Como há quem pretenda que a felicidade da Itália depende 

da Igreja de Roma, apresentarei contra essa Igreja várias razões que se 

oferecem ao meu espírito, dentre as quais duas extremamente graves, contra 

as quais, segundo penso, não há objeção possível. Em primeiro lugar, os 

maus exemplos da corte romana extinguiram , nesse país, a devoção e a 

religião, que trouxe como consequência muitos inconvenientes e distúrbios. 

E como em toda parte onde reina a presença da religião se acredita na 

prevalência do bem, pela mesma razão se deve supor a presença do mal nos 

lugares onde ela desapareceu. É, portanto, à igreja e aos sacerdotes que os 

italianos devem estar vivendo sem religião e moral; e lhes devemos uma 

obrigação ainda maior, que é a fonte da nossa ruína: a Igreja tem promovido 

incessantemente a divisão neste malfadado país - e ainda promove.
7
 

 Maquiavel vê a religião com inúmeras funções para o Príncipe, de modo que não 

necessariamente a análise deva ser dos dogmas contidos na doutrina, e sim como ela auxilia 

os mandantes em seu comando, para a convivência em grupo
8
. Dessa maneira, a partir da 

disciplina advinda do religioso, a política é auxiliada. Isso não significa que o governo pode 

fazer o que bem entender que a religião lhe sustentará, pelo contrário. 

Voltou o seu olhar para a religião como o agente mais poderoso da 

manutenção da sociedade, fundando-a sobre tais bases que nenhuma outra 

república demostrou jamais maior respeito pelos deuses, o que facilitou 

todos os empreendimentos do Senado e dos grandes homens que aquele 

Estado viu nascer.
9
 

O autor defende ainda que a religião só deverá ser utilizada como instrumento para a 

melhoria da vida da sociedade, para manutenção do Estado, e não para ganho particular. 

Como podemos ver no capítulo décimo segundo do Livro I dos Discorsi, onde é evidenciado 

por meio do retorno a religião dos antigos: “Os dirigentes de uma república ou de uma monarquia 

devem respeitar os fundamentos da religião nacional. Seguindo este preceito, ser-lhes-á fácil manter os 

sentimentos religiosos do Estado, a união e os bons costumes.”
10

 

Caso o Príncipe utilize a religião para seu próprio bem, ele está a fazendo de maneira 

inadequada. Pois, caso os cidadãos percebam o feito, perderão total crédito na fé e no 

governante, e logo, serão mais suscetíveis a questioná-lo e a se mobilizar para tirar o tirano do 

poder:“quando os oráculos começaram a tomar o partido dos poderosos, e a fraude foi 

percebida, os homens se fizeram menos crédulos, mostrando-se dispostos a contestar a ordem 

                                                           
7
 MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio. Brasília: UnB,1994, 3° edição, pág. 
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estabelecida.”.
11

 O Estado e sua criação não são nada sem um povo, e ter estabilidade com o 

mesmo é fundamental para a ação política do Príncipe. 

Segundo Maquiavel, uma articulação importante do poder da religião é o Juramento, 

que é intrínseco ao temor a Deus. Uma vez que os povos jurassem aos governantes, diante de 

Deus, isso não poderia ser revogado nem traído. Esse artifício é um valioso instrumento 

político da religião. Contudo, ele é feito de maneira coercitiva, e não de uma ação espontânea. 

Pelo medo em contrariar Deus, os homens juram aos comandantes do Estado. Uma vez feita a 

promessa, os súditos se sentirão culpados caso não o cumpram. Isso auxilia em não haver 

movimentos contra os governantes, pois os governados têm medo do juramento com o divino. 

Em momentos onde falha a política, a religião sustenta o poder do comandante. 

Quem examinar os atos importantes devidos a todo povo romano reunido, ou 

a grupos de cidadãos, verá que os romanos respeitavam seus juramentos 

mais ainda que as leis, convencidos que estavam de que a potência dos 

deuses é maior que a dos homens.  

 

Maquiavel justifica que é mais simples os cidadãos seguirem mandamentos de Deus 

do que os do Príncipe, pois eles temem mais ao grande Senhor e seus julgamentos do que as 

leis estabelecidas por homens, pois consideram muito mais grandioso o poder do divino do 

que de meros mortais. Ao momento que o Príncipe se demonstra a encarnação das vontades 

dos céus, ele adquire respeito dos cidadãos, que lhe obedecem por temer desobedecer a Deus. 

Um Príncipe que governa de maneira justa e conta com a religião para a estabilidade de seu 

Estado, terá tranquilidade.  

Tudo bem considerado, concluo que a religião estabelecida por numa em 

Roma foi uma das caudas principais da felicidade daquela nobre cidade, 

porque introduziu no seu seio uma útil ordenação, a qual por sua vez a 

conduziu a um destino feliz; deste decorreu o êxito que coroou todos os seus 

empreendimentos.
12

 

 

Uma das grandes questões da divindade é a comunicação dos céus com os povos da 

terra. De maneira inteligente, os Príncipes adquirem o poder dessa comunicação, dizendo ao 

seu povo, que a partir dele, enviado pelos deuses, será passada a mensagem e os atos 

sagrados. A problemática da interlocução é resolvida pelo poder divino dos que governam. 

Isso traz grande credibilidade aos Príncipes, vistos como seres sagrados. 

 

                                                           
11

 MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio. Brasília: UnB,1994, 3° edição, 
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De fato, nunca nenhum legislador outorgou a seu povo leis de caráter 

extraordinário sem apelar para a divindade, pois sem isso não seriam aceitas. 

Há muitas instituições cujos efeitos benéficos podem ser previstos por um 

homem sábio e prudente, mas cuja evidência não é tal que convença 

imediatamente todos os espíritos. Por isto o governante recorre aos deuses. 

Foi o que fizeram Licurgo, Sólon e a maior parte dos que tiveram idêntico 

objetivo.
13

 

 

O mito da religião, que se mostra uma doutrina irracional, traz a ordem que necessita 

um território, a razão que, sem a religião, não seria aceita de bom grado pelos súditos. Esse 

efeito da doutrina só pode ser do conhecimento de quem comanda, e ele deve fazer para o 

bem de seus cidadãos. Então, nessa sociedade, há duas visões diferentes da religião: os que 

têm conhecimento de seu uso político e os que crêem no poder da fé. 

Os dirigentes de uma república ou de uma monarquia devem respeitar os 

fundamentos da religião nacional. Seguindo este preceito, ser-lhes-á fácil 

manter os sentimentos religiosos do Estado, a união e os bons costumes. 

Devem, ademais, favorecer tudo o que possa propagar esses sentimentos, 

mesmo que se trate de algo que considerem ser um erro. Quanto mais 

esclarecidos, e maior o seu conhecimento da ciência da natureza, mais 

firmemente devem agir assim.
14

 

 

Como visto, para Maquiavel a importância da religião deve ser vista a partir de seu 

uso político e social. Ainda que haja preceitos e dogmas, sua análise e utilização é de qual 

maneira o Príncipe deve usá-la de forma a não ter sempre que recorrer a violência física 

contra seu povo. Caso isso acontecesse ele poderia ser visto como tirano e autoritário e 

acarretaria conflitos internos. Então, antes da verdade da religião, o que deve ser pensado é 

em sua utilidade prática. 

A fé e o temor a Deus, contidos na prática da religião, quando utilizada de forma 

correta por seu Príncipe, causam os “bons costumes” que se desdobram em obediência civil, 

respeito às autoridades e moderação política. Algo que Soboleski traz em seu artigo por meio 

do Fornazieri ao afirma que: 

A religião como papel cívico-educativo, desempenha segundo Fornazieri, 

uma função normativa, educadora, estabelece hierarquias e ordenamentos 

organizacionais. É o costume de um povo. Ela faz uso do temor para manter 

a observância das leis e persuadir o povo sempre a seguí-las, o temor de um 

castigo está, portanto, sempre presente
15
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Logo, é possível notar a função disciplinadora que Maquiavel atribui a igreja. Para 

além disso, a religião para ele também tem um caráter de formação identitária, pois é capaz de 

gerar vínculos fora do círculo familiar, sentimento de pertencimento a comunidade e por 

consequência a priorização do bem comum pela própria sociedade.  

O Estado e sua criação não são nada sem um povo, e ter estabilidade com o mesmo é 

fundamental para a ação política do Príncipe. Para ter medo da religião, o povo deve acreditar 

nesta, e isso é feito por meios políticos mostrando a verdadeira fé - que, sem que a sociedade 

saiba, será usada com fins políticos. Entretanto também é necessário que o governante não 

acredite fielmente na religião que manipula, já que podemos concluir que para Maquiavel é 

racional e instrumento político e como tal o governante deve sempre pôr a razão do estado 

acima dos motivos da fé. Diferente dos seus súditos que devem crer no exemplo de Deus para 

temê-lo. Contudo, também é importante que o príncipe demonstre respeito pela religião e que 

sua dissimulação não seja descoberta, pois o fingimento gera descrença como já dito 

anteriormente. 

Maquiavel espelha-se muito em Roma e sua religiosidade, considerada eficaz na 

medida correta. Em seus Discorsi, ele ilustra diversos argumentos por meio da religião na 

localidade supracitada. A partir da religião romana, ele a colocaria em prática no tempo em 

que vivia, através de críticas e ajustes. Ele vê nos antigos muitas qualidades que faltam entre 

os homens do presente. E essa falta que Maquiavel observa tem origem na religião cristã e sua 

atuação em um governo para muitos, e tal uso enfraquece os modernos. Para tal, os homens 

devem usar a religião para a ação, já que a mesma deve ter o objetivo político pelos 

governantes.
16

 O governado deve ter percepção de liberdade, e o governante do bem comum 

de seu povo. A melhor forma para isso é, além da religião, a criação de um amor à pátria, que 

fará o governado acreditar em seu Princípe e lhe ser obediente. Maquiavel expõe que esses 

princípios foram perdidos com a modernidade, e é dever do Príncipe recuperá-los.
17

 

Ainda que a submissão a um Deus e a um governante possa parecer contraditório 

com o ideal de liberdade, Maquiavel afirma que há um histórico de submissão de povos 

impostas na sociedade, que permite tal contradição ser ocorrida. Ademais, afirma que em 

Roma havia inúmeros povos subordinados e isso se demonstrava lá como condição social. 

Contanto que haja uma justiça pelo Príncipe, governando de forma prudente, esses valores 
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AMES, José Luiz - Religião e política no pensamento de Maquiavel. Kriterion:Revista de Filosofia,vol 47 n° 

113. junho 2016. P. 4. 
17

AMES, José Luiz - Religião e política no pensamento de Maquiavel. Kriterion:Revista de Filosofia,vol 47 n° 

113. junho 2016. P. 5.. 
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não irão se chocar. Maquiavel oferece outra justificativa para a questão de faltar liberdade a 

partir do cristianismo. Ele expõe que é natural das religiões ao se impor, excluir as outras, 

fazendo o cristianismo como qualquer outra.
18

 

 Entretanto, o cristianismo não se aceita como geral, e quer ser uma única religião.
19

 

Ao se considerar superior, a doutrina cristã irá se auto-promover em detrimento de outras 

crenças, pela violência, impondo muitas vezes um medo desnecessário - e Maquiavel a critica 

e critica o cristianismo, pois o vê com descrédito, pois defende que a ambição política em 

apenas dominar por dominar é errônea. Ao usar demasiadamente a violência em nome de 

Deus, os cristãos mostram o objetivo político da religião e isso, como citado anteriormente, é 

um erro segundo Maquiavel, pois deixa os políticos desprovidos de moral em relação ao 

povo. Eles se mantém no poder por meio do medo, e a religião vai perdendo seu sentido 

político em prol da sociedade, para ser a favor de um só tirano. O povo, percebendo isso, vai 

desrespeitando os governantes e, se tem oportunidade, podem se mobilizar contra o governo 

que não acreditam, que usam seu Deus de forma egoísta, prejudicando os homens de fé; eles 

também vão diminuir sua crença na religiosidade, pois vão começar a se questionar de tudo 

que escutavam de Príncipes tiranos. 

 

ERASMO 

 Buscaremos agora demonstrar como Erasmo de Rotterdam aborda a questão da 

religião em sua obra Iuliusexclusus
20

, e tentaremos levantar questionamentos em comparação 

com a obra Discorsi: comentários sobre a primeira década de Tito Lívio, de Maquiavel. 

Temos como intuito demonstrar que Erasmo, assim como Maquiavel, enxergava o uso 

político da religião. Todavia, diferentemente de Maquiavel, este tem como objeto de análise 

apenas a religião cristã. 

 Iuliusexclusus se trata de uma obra repleta de críticas à Igreja. Para tal, Erasmo 

trabalha com a sátira, em uma engenhosa pilhéria, usa jogos literários que expõem verdades 

duras e fazem o leitor ter outra perspectiva. O texto aborda um diálogo entre dois personagens 

históricos: Julius (Papa Júlio II) e Pedro (São Pedro). Com o intuito de dessacralizar a função 

pontifícia, o autor opta por utilizar o primeiro nome dos personagens. 

                                                           
18

AMES, José Luiz - Religião e política no pensamento de Maquiavel. Kriterion:Revista de Filosofia,vol 47 n° 

113. junho 2016. P. 9. 
19

AMES, José Luiz - Religião e política no pensamento de Maquiavel. Kriterion:Revista de Filosofia,vol 47 n° 

113. junho 2016. P. 10. 
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 Traduzido por Hugo Prado como o título de “O Papa expulso do Céu”. 
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 É possível notar o uso que Erasmo faz desses personagens, visando não apenas 

denunciar a estrutura da Igreja, como apresentar dois modelos distintos de Religião: o modelo 

representado por São Pedro - apostólico, à imagem e semelhança de Cristo - e o modelo 

moderno - representado pelo Papa Júlio II, uma figura autocrática e déspota, expansionista e 

imperial, que prioriza a linhagem dinástica e pouco estava interessado no papel evangélico 

que deveria desempenhar.   

A primeira parte do texto começa com o Papa querendo entrar no céu após sua morte 

e sendo impedido disso por S. Pedro, o que por si só já traz um espírito cômico para o texto, 

já que o papa deveria ser o representante de Deus na terra. Por meio do texto, Erasmo vai 

construindo a imagem de Julius, atribuindo qualidades, vícios e atitudes a seu poder, dando 

ênfase na degeneração moral individual e no caráter libidinoso com que trata temas 

espirituais. O autor faz também uma associação entre o pontífice e Júlio César por meio de 

uma fala de S. Pedro, como podemos ver a seguir: 

Há diferença entre ser Santo e ser chamado de Santo? Interroga teus 

cortesãos
21

que te dão estes lindos nomes
22

, para serem bem recebidos por ti. 

Deixa-me te olhar um momento... Hum! Numerosos sinais de impiedade e 

mais nada. Quem são esses rapazelhos que te acompanham? Para fora! 

Cheiram a lupanar, a taberna e a pólvora. Trouxeste duendes do tártaro para 

fazer guerra no céu? Tu próprio não te pareces exatamente com um apóstolo. 

Armadura Sanguinária por baixo da sotaina de sacerdote
23

; olhos selvagens, 

boca insolente, fronte cínica, uma fronte marcada com os estigmas de todos 

os vícios, hálito de vinho, a saúde alquebrada pelos desregramentos... 

Ameaça como quiseres, eu te direi o que tu és, com tua aparência arrogante. 

ÉsJulio, o Imperador, vai para o Inferno! 
24

 

 

 A referência de imitatio de Júlio César permanece ao longo do texto em muitos 

momentos, inclusive pela boca do próprio Julius, ao fazer alusão aos triunfos romanos
25

: 

Porque quis suas riquezas para meu tesouro e porque, por outro lado, era 

conveniente para mim tomá-la. Assim usei minhas fulminações, a França me 

ajudou e, agora, Bolonha me pertence, e cada moeda das taxas vem a Roma 

para uso da Igreja. Se tivesse visto minha entrada triunfal...a igreja mesmo 

é disso testemunha. 
26

 

                                                           
21

 Canonistas/ teólogos que legitimaram o expansionismo na península itálica; 
22

 Referência a fala anterior de Julius :Sanctissimus, Sanctissimus Dominus, Sanctitas, Santidade; 
23

 Acusação de dissimulação. 
24

 ERASMO DE ROTTERDAM. O Papa expulso do céu. Trad. e notas de Hugo Prado. Rio de Janeiro: Livraria 

Antunes, 1938 Pág. 13-14./ Giulio. Intr, trad e notas de Silvana SeidelMenchi. Versão bilíngue (italiano/latim) 

Torino: Einaudi, 2014; mas já publicado como Iuliusexclusus no volume I-8 da Opera omnia , Leiden-Boston 

2012 / The 'Julius Exclusus' of Erasmus. Trad. P. Pascal. Versão bilíngue (inglês/latim). Bloomington: Indiana 

University Press, 1968.  
25

 O triunfo romano era uma cerimônia civil e rito religioso da Roma Antiga, feito para homenagear 

publicamente o comandante militar de uma guerra ou campanha no estrangeiro notavelmente bem sucedida e 

para exibir as glórias da vitória romana. 
26

   ERASMO DE ROTTERDAM. O Papa expulso do céu. Trad. e notas de Hugo Prado. Rio de Janeiro: 

Livraria Antunes, 1938 Pág. 26/ Giulio. Intr, trad e notas de Silvana SeidelMenchi. Versão bilíngue 
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  E novamente, quando se referia à quebra da promessa de convocar um concílio após 

dois anos de sua eleição à pontífice, e a convocação do concílio cismático: 

Pois não, foi; mas eu me absorvi; [A piedade deve ser cultivada alhures, 

como elegantemente redigiu o Grande Júlio, meu alter ego.
27

] e agora 

presta atenção ao que segue. Nove dos meus cardeais, se revoltaram. 

Pediram que eu mantivesse minha palavra. Recusei. Apelaram para o 

Imperador
28

 e, animados por ele e pelo rei da França convocaram um 

concílio, e assim resgataram a túnica de Cristo. 
29

 

  

 Observe aqui que o imperador Maximiliano é acionado no texto se adentrando em 

questões políticas. Mostrando que a questão política e religiosa muitas vezes se entrelaçavam, 

a associação da coroa imperial ao Papa Júlio é uma insinuação ao projeto do mesmo de tornar 

Roma o centro de um Império e a auto atribuição de uma autoridade imperial. A atribuição da 

tiara pontifícia ao Imperador simboliza o uso político que os governantes faziam da religião. E 

é possível traçar a partir desse momento um paralelo com a ideia que Maquiavel tinha da 

religião, sendo possível associar o uso da túnica sagrada de cristo por Maximiliano I ao uso 

das profecias e do mito das ninfas articulado por Numa na Roma Antiga. O uso da túnica
30

 , 

peça única, traz implícito a ideia que a igreja assim como a túnica é uma só e deve ter um só 

governante.   

 Fortalecer os cardeais em uma convocação de concílio que visava a destituição do 

Papa era o melhor modo de enfrentar as possíveis punições papais. Além disso, o outro modo 

de destituir o Santo Padre seria a morte do pontífice. O concílio de Pisa/ Milão é convocado 

em Junho de 1511 e ocorre em setembro do mesmo ano, em um momento em que Júlio II 

passa por uma grave crise de saúde, e são diversas as acusações feitas ao papa, como simonía, 

blasfêmia, sacrilégio, assassínio, parricídio, fornicação, incesto, envenenamento, todas 

relatadas na obra de Erasmo: 

O PAPA: Um papa pode ser somente advertido por um concílio universal, 

mas o concílio não pode reunir-se sem o consentimento do papa; do 

contrário, seria um sínodo e não um concilio. Que um concílio se reúna, isto 

                                                                                                                                                                                     
(italiano/latim) Torino: Einaudi, 2014; mas já publicado como Iuliusexclusus no volume I-8 da Opera omnia , 

Leiden-Boston 2012 / The 'Julius Exclusus' of Erasmus. Trad. P. Pascal. Versão bilíngue (inglês/latim). 

Bloomington: Indiana University Press, 1968.  
27

 Trecho cortado da versão traduzida. 
28

 Maximiliano I de Habsburgo. 
29

 ERASMO DE ROTTERDAM, O Papa expulso do céu. Trad. e notas de Hugo Prado. Rio de Janeiro: Livraria 

Antunes, 1938. Pág. 30. / Giulio. Intr, trad e notas de Silvana SeidelMenchi. Versão bilíngue (italiano/latim) 

Torino: Einaudi, 2014; mas já publicado como Iuliusexclusus no volume I-8 da Opera omnia , Leiden-Boston 

2012 / The 'Julius Exclusus' of Erasmus. Trad. P. Pascal. Versão bilíngue (inglês/latim). Bloomington: Indiana 

University Press, 1968. 
30

 Peça de tecido sem costura. Segundo a bíblia a mesma foi a única peça que não foi repartida entre os soldados 

que participaram da crucificação de Jesus Cristo. (João 23-24) 
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nada adianta, a menos que o papa concorde; e, por outro lado, o papa tendo 

um poder absoluto, é superior ao concílio. Na verdade ele não pode ser 

deposto por qualquer crime que seja. 

S.PEDRO: O que? nem por assassínio? 

O PAPA: Sim! Nem por parricídio. 

S.PEDRO: Nem por Fornicação? 

O PAPA: Nem por incesto. 

S.PEDRO: Nem por Simonia? 

O PAPA: Nem por seiscentos atos de simonia 

S.PEDRO: Nem por envenenamento? 

O PAPA: Sim, nem por sacrilégio. 

S.PEDRO: Nem por Blasfêmia? 

O PAPA: Sim.
31

 

 

 Podemos notar também que Erasmo contava com informantes contemporâneos 

preciosos, pois tinha informações restritas e precisas quanto aos concílios, como a quantidade 

de cardeais que convocam o concílio de Pisa/Milão e os crimes dos quais o Papa Júlio II fora 

acusado, pois estas informações constam em sua obra.  

S.PEDRO: Falaste de um concílio cismático. Explica.  

O PAPA: É uma longa história, mas eis os fato. Certas pessoas queixavam-

se de que Roma era um ninho de abominações. Eu próprio era acusado de 

simonia, diziam que era imbecil, femeiro, um filho do século, um escândalo 

para a fé cristã. As coisas tornaram-se tão más que era necessário um 

concílio para melhora-las; e, de fato, alegavam que eu havia jurado, por 

ocasião da minha eleição, convocar um concílio dentro de dois anos, e que 

eu havia sido eleito sob tal condição. 

E foi assim? 

Pois não, foi.; mas eu me absolvi; e agora presta atenção ao que segue. Nove 

dos meus cardeais, se revoltaram. Pediram que eu mantivesse minha palavra. 

Recusei. Apelaram para o Imperador e, animados por ele e pelo rei da 

França, convocaram um concílio e assim rasgaram a túnica do Cristo.
32

 

 

 É possível perceber nos seguintes trechos os dois modelos religiosos apresentados por 

Erasmo em sua obra Iuliusexclusus: o primeiro, que mostra o modelo apostólico da igreja 

defendida por Pedro, e o segundo, o modelo triunfante defendido por Julius:  
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TRECHO I 

Pedro:Pobre louco, apegado às coisas do mundo – nem mesmo mundano – 

gentio e pior do que gentio – vanglorias-te de ter rasgado tratados e de tuas 

malditas guerras. São artes do Satan, não de um papa. Um vigário de Cristo 

deve-se se assemelhar a Cristo. Cristo tem o soberano poder, mas tem a 

soberana bondade, a soberana sabedorias, mas a soberana simplicidade. 

Contigo o poder é aliado à loucura e a vaidade. Se Satan precisasse de um 

vigário não acharia ninguém melhor do que tu. Que sinal tens dado de seres 

um apóstolo? 

Julius:Não é apostólico aumentar a Igreja do Cristo? 

Pedro: A Igreja é a comunidade geral dos cristãos unidos pelo espírito do 

Cristo. Tens sido um perturbador da Igreja.
33

 

 

TRECHO II 

Julius: [...] Ergui muito alto a Igreja do Cristo e tenho feito mais por ela do 

que todos os papas antes de mim. 

Pedro: Que dizes tu? 

Julius: Aumentei as rendas. Inventei novos benefícios eclesiásticos e vendi-

os. Descobri um meio de vender bispado sem simonía. Quando alguém era 

nomeado bispo demitia-se do emprego que ocupava já. Ora não se pode 

abandonar o que não se tem, assim eu lhes fazia comprar um, previamente, e 

por este processo cada promoção me rendia seis ou sete mil ducados, além 

das bulas. Alterei o valor da moeda e, desta maneira, consegui bela soma. 

Nada se faz sem dinheiro. Anexei Bolonha á Santa Sé. Derrotei os 

venezianos. Logrei o duque de Ferrara. Anulei um concílio cismático por um 

pseudo concilio, que eu próprio convoquei. Expulsei os Franceses da Itália e 

teria expulso também os espanhóis se os Fados não me tivessem trazido para 

cá. Conduzi todos os príncipes da Europa pelas orelhas.  Rompi tratados e 

levei grandes exércitos para os campos de batalha. Cobri Roma de palácios e 

deixei cinco milhões no tesouro. Teria feito muito mais se meu médico 

Judeu me tivesse conservado a vida, e daria tudo se um mágico me pudesse 

fazer voltar para acabar a minha obra. E aqui conservas a porta fechada para 

quem tem tão bem merecido do Cristo e da Igreja. [...].
34

 

 

 No trecho anterior vemos o que pode-se denominar de as glórias de Julio. Para este, a 

Igreja era apenas uma instituição política, um império que deveria florescer em riquezas e 

território. As glórias de Júlio trata-se na verdade de um manual do absolutismo prático de 

como enriquecer e impor a hegemonia.  

 Analisando a relação de Maquiavel e Erasmo com a religião, pode-se notar duas 

características comuns: os ambos assumem que há na religião um uso político. Contudo, 
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enquanto Erasmo critica apenas o papado de Júlio II, pois acredita em dois modelos de 

doutrina: a moderna, posta em prática por Júlio II, e a do princípio da era cristã, exercida por 

São Pedro. Em contrapartida, Maquiavel critica a religião cristã como um todo e enaltece a 

culto pagão dos romanos, para ele a religião é ratio e instrumentun. E como tal deve 

prevalecer a razão do estado acima da fé. Entretanto, essa razão deve sempre buscar o bem 

comum e não interesses próprios, baseados em dinastias como faz o Papa Júlio II.
35

 

 De acordo com Maquiavel, o uso da religião para a política é positivo desde que seja 

manipulada para o bem comum, e não importam os dogmas desta, nem se esta é a verdadeira 

ou não. Todavia, argumenta que a religião cristã, como vem sendo posta em prática não 

possui esta capacidade.  Pois o uso da mesma para vantagens pessoais como faz Julio II ao 

tornar Roma o centro de um império por meio de Guerras é algo que Maquiavel critica 

fortemente. 

 Percebemos o mesmo tipo de crítica no texto de Erasmo, ainda que de forma distinta: 

quando Pedro toma o destaque no diálogo, acusando Julius de ter tornado Roma pagã com seu 

modo de administrar a Igreja:  

Pedro: [...] Fraude, usura e esperteza te fizeram papa, se papa podes ser 

chamado. Eu ganhei milhares de almas para o Cristo, tu destruíste outros 

milhares. Eu trouxe Roma pagã para o conhecimento do Cristo, tu a fizeste 

pagã, outra vez. Curei os doentes, expulsei os demônios, ressuscitei os 

mortos e trouxe comigo a bênção divina. Que bênçãos trouxestes com teus 

triunfos? Usei meu poder para o bem de todos. Tens usado o teu para 

destruir e vexar o gênero humano. 
36

 

 

CONCLUSÃO 

 Portanto, há uma conexão na maneira de enxergar a religião para Erasmo e Maquiavel, 

já que ambos criticam o modo como Júlio II aplica a doutrina. Constatamos que o modo 

apostólico defendido por Erasmo é similar ao que seria o cristianismo, caso aplicado 

politicamente em prol do bem comum, como defende Maquiavel sobre o uso da religião. 

Entretanto, esta é uma hipótese que deixaremos em aberto, pois demandaria estudos mais 

aprofundados do tema.  
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FESTEJAR E ENCENAR NO SÉCULO XVI: ANÁLISE 

COMPARATIVA DAS OBRAS DE ANTÓNIO PRESTES E ANTÓNIO 

RIBEIRO CHIADO 

Vanessa Gonçalves Bittencourt de Souza
1
 

 

Ao longo do século XVI, o teatro foi parte importante das principais festividades em 

Portugal. Nessas ocasiões, dramaturgos como António Prestes (1530-15??) e António Ribeiro 

Chiado (1520-1591) não apenas abordavam temas da vida cotidiana, como também incluíam 

algumas reflexões sobre a prática teatral. Tentando compreender de que forma representaram 

a sociedade portuguesa quinhentista, o objetivo desta comunicação é analisar as cenas de festa 

e as referências ao teatro nas peças Auto dos Cantarinhos e Auto dos Dous Irmãos, de Prestes, 

e Auto da Natural Invenção e Auto das Regateiras, de Chiado. 

 

OS DRAMATURGOS 

 António Ribeiro Chiado e António Prestes são tradicionalmente classificados como 

continuadores ou imitadores de Gil Vicente. Analisando o impacto do teatro vicentino entre 

os dramaturgos quinhentistas, Teófilo Braga desenvolveu o conceito de Escola Vicentina para 

anunciar o estabelecimento de uma tradição teatral portuguesa:  

Nas terras aonde ia, deixava o rasto da sua luz, ficava o germen para florir de 

futuro. [...] O theatro português começava a ter uma tradição, estava fundada 

uma eschola. O mesmo systema e ordem de observações encetadas por Gil 

Vicente eram seguidos pelos novos poetas.
2 

 

Além de Chiado e Prestes, nomes como Afonso Álvares, Baltasar Dias, Simão Machado 

e Sebastião Pires também são incluídos como parte da Escola Vicentina. Para a historiografia 

tradicional do teatro e da literatura em Portugal, a sátira, os personagens tipo, os temas do 

cotidiano, as cenas justapostas, o “verso setessilábico tradicional; a imprecisão de lugar e de 

tempo na estrutura e técnica usada”
3
 aproximam esses dramaturgos do teatro vicentino. No 

entanto, se Gil Vicente de alguma maneira celebra o poder régio e o sucesso português no 

ultramar, é importante frisar que a dita Escola Vicentina produziu suas peças num contexto 

diferente, preocupando-se com as derrotas portuguesas no continente africano e com as 

                                                           
1
 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH - UFF). 

2
 BRAGA, Teófilo. História do Theatro Portuguez. Porto: Imprensa Portuguesa, 1870, p.199-200. 

3
 GOMES, Alberto Figueira. Gil Vicente e a Escola Vicentina. In: __. Poesia e Dramaturgia Populares no 

Século XVI – Baltasar Dias. Lisboa: ICALP, 1983, p. 28 
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transformações sociais decorrentes da expansão ultramarina. Peter Burke observou que o 

teatro popular da Idade Moderna contava com motivos recorrentes por toda a Europa, o que 

permite relativizar a noção de imitação e reconhecer a existência de um repertório comum, 

fonte de ações e personagens estereotipados.
4
Nesse sentido, é importante questionar o 

conceito de Escola Vicentina enquanto critério de classificação das obras desses dramaturgos 

quinhentistas, evitando condicionar a compreensão das suas produções às aproximações com 

o teatro vicentino e tentando resgatar as especificidades e a tônica de suas sátiras sociais. 

António Ribeiro Chiado, nascido em Évora, fora frade franciscano, mas se ausentou do 

convento de São Francisco de Évora por alguns anos, até ter seus votos anulados. O destino 

da fuga seria Lisboa, onde alcançou fama entre 1546 e 1554. Neste mesmo período, Chiado 

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. Além das peças Auto da Natural Invenção, Prática de Oito 

Figuras, Auto das Regateiras e Prática dos Compadres, também são atribuídos ao Chiado 

textos de fundo moralista e religioso, entre os quais as Parvoices que acontecem muitas vezes, 

os Letreiros muito sentenciosos, os quaes se acharam em certas sepulturas de Hespanha e os 

Avisos para guardar, do Chiado, frade, que foi em Lisboa. 

António Prestes teria atuado como inquiridor na cidade de Santarém, mas em 1565 já 

residia em Lisboa, onde produzia peças sob 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",
5
 o que fornece 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 dedicaram-se aos problemas da vida conjugal e às questões jurídicas do reino. As 

peças Auto da Ave Maria, Auto do Procurador, Auto do Procurador, Auto dos Dous Irmãos, 

Auto da Ciosa, Auto do Mouro Encantado e Auto dos Cantarinhos foram publicadas em 1587 

na obra Primeira parte dos Autos e comedias portuguesas,
6
 coletânea organizada por Afonso 

                                                           
4
 BURKE, Peter. A Cultura Popular na Idade Moderna: Europa, 1500-1800. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989, p.159. 
5
 CAMÕES, José. Introdução. In.: PRESTES, António. Autos de António Prestes. Lisboa: Imprensa Nacional-

Casa da Moeda, 2008, p.8. 
6
 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 
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Lopez, que incluía ainda obras de Anrique Lopez, Jorge Pinto, Jerônimo Ribeiro e Luís de 

Camões. 

Chiado e Prestes atentaram para as “maneiras de fazer”
7
 que constituíam a vida 

cotidiana em Portugal no século XVI, o que significa dizer que representaram modos de falar, 

habitar, vestir, comer e beber, jogar, etc. A reflexão sobre o cotidiano é fundamental para a 

compreensão das formas pelas quais diferentes grupos sociais apropriaram-se de códigos, 

objetos e espaços. 

Assumir um conjunto de peças teatrais como fonte implica alguns cuidados específicos 

com relação ao modo de abordar o texto e a dimensão social e cultural mobilizada pelo 

dramaturgo e partilhada ou não por seu público. Desse modo, é fundamental analisar o teatro 

enquanto espetáculo, considerando a sua complexa relação com as experiências do vivido.
8
 

 

FESTEJAR 

O Auto dos Cantarinhos, de António Prestes, tem como tema central o caso de um 

escudeiro bígamo que escapa da prisão por meio de uma ação heróica da primeira esposa 

enganada. Segundo especula Eugenio Asensio, “o auto foi provavelmente batizado pelo 

público que, acertadamente, à anedota dramática preferiu uma cena episódica”.
9
 A cena em 

questão corresponde aos festejos de um pequeno grupo de homens e mulheres, cantando, 

dançando e bebendoenquanto caminham pelas ruas de Lisboa. No início da peça, Duarte, 

criado do Escudeiro, é abordado pela jovem Helena com um convite para ir ao chafariz, onde 

todos os moradores da rua pretendiam se reunir: 

Helena – venho desafiar-te 

se qués ir ao chafariz. 

Duarte – O desafio vem d’arte 

e quem vai? 

Helena – De barra a barra  

toda a rua.
10

 

 

                                                                                                                                                                                     
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.  
7
 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano, 1.: Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1998. 

8
 FRÓES, Vânia Leite. Teatro como Missão e espaço de encontro de culturas. Estudo comparativo entre o teatro 

português e brasileiro do século XV. In: Actas do Congresso Internacional de História - Missionação Portuguesa 

e Encontro de Culturas, Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1993, v. 3, p. 185. 
9
 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.740. 
10

 PRESTES, António. Auto dos Cantarinhos. In: __. Autos de António Prestes. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa 

da Moeda, 2008, p.499. 
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Duarte deseja saber se “vai guitarra”,
11

 ao que Helena responde: “Guitarra, pandeiro, 

adufe”.
12

 Após uma sequência de cenas na casa da namorada do Escudeiro, Duarte ressurge 

acompanhado por Helena, por uma moça chamada Felipa, por um moço de nome Fernando e 

por um Atafoneiro (moleiro). O grupo descansava próximo à janela da namorada do escudeiro 

quando João Antão, criado da jovem, resolve provocá-los. Fernando e João Antão trocam 

ofensas e lançam pulhas (pragas), conferindo um tom cômico à cena: 

Vilão – lanço-te ũa pulha 

que és marido da calma 

recebeu-te o cura grulha. 

João Antão – Lanço-te ũa pulha dum ganso 

que quando comeres migas 

para ti se tornem figas.
13

 

 

A cena alterna momentos de provocação e momentos de canto e dança, sendo encerrada 

com o anúncio de um vilancete. As referências a canções, instrumentos musicais, danças e a 

utilização de expressões como “tangendo e cantando”
14

 e “aqui tornam todos a cantar e 

bailar”
15

 são fundamentais para a compreensão de uma fração mínima do universo vocal e 

gestual do teatro quinhentista registrada nos textos impressos. Em outras palavras, a 

performance, enquanto jogo poético, tem a voz e o gesto como principais elementos.
16

 

Considerando que as peças de António Prestes e António Ribeiro Chiado raramente indicam 

características físicas dos personagens, as menções a execução de danças e instrumentos 

empunhados podem ser as únicas referências ao corpo. Considerando ainda que suas peças 

eram encenadas por ocasião de festas, as cenas de danças e as referências às cantigas 

conectam a peça ao ambiente festivo. 

Apesar da discussão com os homens do grupo, João Antão recrimina especialmente as 

jovens Helena e Felipa por tomarem parte dos festejos: 

Que moças se perdem ali 
à míngua e faltazinhas 
de desavergonhadinhas 
ao serem um pouco assi 
oh como eram bonitinhas

17 

                                                           
11

 Idem. 
12

 Idem. 
13

 Ibidem, p. 508-509. 
14

 Ibidem, p. 508. 
15

 Ibidem, p. 509. 
16

 ZUMTHOR, Paul. A obra plena. In: _. A letra e a voz: A "literatura" medieval. São Paulo: Companhia das 

Letras. 1993, p.240-242. 
17

 PRESTES, op. cit. p. 512. 
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Para os pregadores e moralistas, a mulher que frequentava festas e circulava pelas ruas 

seria uma vagabunda: sua castidade, entendida como virtude da alma e do corpo,
18

 estaria em 

risco. Conforme indica Carla Casagrande:  

[...] a festa favorece os encontros e desencadeia os desejos, o movimento 

circular das danças torna belas e febris mesmo as mulheres pálidas e feias, os 

cantos lascivos seduzem os corações e inflamam os sentidos. Entre todas as 

mulheres que de um modo incauto e perigoso vagueiam pelo mundo, as que 

frequentam festas e espetáculos são, sem qualquer dúvida, as mais 

imprudentes e as mais levianas.
19 

 

Desse modo, é possível identificar no teatro de Prestes uma tensão entre o desfrutar das 

festas e a necessidade de preservar as virtudes, sobretudo femininas. De uma forma diferente, 

a relação entre festa e virtude também está presente no teatro de António Ribeiro Chiado. Na 

peça Auto das Regateiras, encenada por volta de 1570, uma Velha viúva deseja casar sua filha 

Beatriz com o filho de Pero Vaz. No século XVI, casar significava estabelecer alianças entre 

duas famílias e fundar uma nova unidade afetiva, biológica, econômica e social.
20

 O teatro de 

Chiado explora as estratégias matrimoniais ao apresentar o que cada parte acrescentaria a esta 

nova unidade. Entre os bens do noivo estariam instrumentos ligados à atividade pesqueira: 

redes, barca, ucha (caixa), gorazeira, pranchas, vela, cordas e remos.
21

 Os bens da noiva 

compreendiam um olival, um pinhal, uma vinha e diversos materiais de uso doméstico: três 

colchões, seis cabeçaes (almofadas), dois cobertores, dois pares de castiçais, cortinas, três 

esteiras, um tanho, bacias, lençóis de linho e de estopa.
22

 Por fim, a Velha promete ceder sua 

escrava Luzia, conquistando a aprovação do pai do noivo.  

Concluída a negociação, a Velha, a noiva e a escrava preparam a casa para a celebração. 

Não apenas em Portugal, mas também na Espanha, o casamento era uma ocasião de festa para 

ostentar as riquezas, frequentemente resultando em gastos excessivos e no risco de ruína para 

                                                           
18

 CASAGRANDE, Carla. A mulher sob custódia. In: KLAPISCH-ZUBER, Christiane (Org). História das 

mulheres no ocidente: Do Renascimento à Idade Moderna. Porto: Edições Afrontamento, 1990, vol. 2, p. 112. 
19

 Ibidem, p. 117. 
20

 RODRIGUES, Teresa Ferreira. Cinco séculos de quotidiano. Lisboa: Edições Cosmos, 1997, p.108. 
21

 CHIADO, Antônio Ribeiro. Auto das Regateiras. In: __. Autos de Antônio Ribeiro Chiado, Reprodução fac-

similar da edição quinhentista do Auto da natural invenção e das duas edições quinhentistas do Auto das 

regateiras: introdução, leitura crítica anotada e índices. Edição de Cleonice Berardinelli e Ronaldo Menegaz, Rio 

de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1968,  Vol. 1, p.145-146. 
22

 Ibidem, p.146-147. 
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as famílias.
23

 No Auto das Regateiras, um diálogo entre o pai do noivo e um convidado 

ironiza os gastos com os casamentos das filhas: 

Pero - Casar filha é gram tormento 
dez mil fazendas consume. 

Andrade - Tem-se já tanto em custume 
que a sentir-se agora é vento.

24 
 

Com a chegada dos convidados, a Velha apressa os noivos, exigindo: “façam seus 

prometimentos que há muito que fazer”.
25

 O Padrinho então os orienta quanto ao 

procedimento: 

[...] dai cá as mãos e dizei assi: 

digo eu Breatriz Varela 

que por meu marido e amigo 

recebo a vós João Corrigo. 

Tomai agora a mão dela 

e dizei como eu disser: 

digo eu João Corrigo 

que com vontade singela 

recebo a vós Breatiz Varela 

por molher.
26 

 

De acordo com Teresa Rodrigues, as cerimônias de casamento em Portugal no século 

XVI ocorriam preferencialmente aos domingos, nas segundas ou nas quintas, dependendo 

ainda dos dias de feira ou do dia do santo de devoção de um dos noivos.
27

 O casamento 

realizado por “palavras de presente” deveria expressar a concordância dos noivos com a união 

e ser conduzido por um clérigo. É válido observar que o Auto das Regateiras faz uma breve 

menção a uma igreja, mas não inclui nenhum clérigo entre os personagens. Concluída a 

cerimônia, a Comadre, uma das convidadas, assinala duas tradições associadas ao casamento, 

a saber, o lançamento de trigo sobre os casados e a ameaça de punir o noivo se não 

demonstrasse o devido interesse sexual pela esposa: 

Que fazeis? Deitai-lh’o trigo 
quis Deos que fôsseis casados 

[…] por vós se pode cantar 
deitem o noivo no poço 

se com a noiva não brincar.
28 

                                                           
23

 QUESADA, Miguel Ángel Ladero. Fiestas cívicas, patronales y familiares. In: ___. Las fiestas em la cultura 
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 CHIADO, op. cit. 165. 
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 Ibidem, p. 171. 
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 Idem. 
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A fala da Comadre é seguida pela entrada repentina de uma criada identificada como 

Grimanesa, desculpando-se pela ausência de sua senhora e trazendo uma contribuição não 

identificada para a festa: 

Manda aqui minha senhora 
que perdoe por agora 
e que saiba que é sua toda 
e que pera ajuda da boda 
manda isto.

29 
 

Expressando sua gratidão, a Velha convida a Grimanesa a tomar parte da festa e das 

cantigas: 

Assentai-vos filha aí 
e como acabarmos aqui 
levar-lhe-eis não sei quê. 
E mais quero qu’estejais 
porque eu sei que vós cantais.

30 
 

É possível perceber que as duas peças citadas destacam diferentes formas de 

sociabilidade no universo das festas. Os festejos do Auto dos Cantarinhos unem os moradores 

da rua, mas incomodam os que não podem participar. O Auto das Regateiras, por sua vez, 

demonstra de que forma a festa de casamento poderia mobilizar solidariedades e ampliar o 

círculo social das famílias dos noivos.  

 

O TEATRO 

O teatro quinhentista em Portugal tinha lugar nos salões da corte, nos pátios das Igrejas 

e das casas particulares e nas praças. Mais do que um componente das festas, as encenações 

teatrais e formas dramáticas como os momos e entremezes serviam a uma sociedade 

envolvida pela imagem, pela teatralização do poder e da vida, pela urgência de representar a si 

mesma.
31

 Nesse sentido, é possível afirmar que António Ribeiro Chiado e António Prestes 

oferecem uma interessante perspectiva sobre fazer teatro em meados do século XVI. 

No Auto da Natural Invenção, uma companhia teatral é contratada para encenar um auto 

numa casa particular. Após um considerável atraso, é anunciada a chegada do Autor e das 
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 Ibidem, p. 172. 
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 Idem. 
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 QUESADA, Miguel Ángel Ladero. Fiestas extraordinarias: políticas, cortesanas y caballerescas. In: ___. Las 

fiestas em la cultura medieval. Barcelona: Areté, 2004, p. 113. 
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figuras, trazendo a “canastra com todo seu aparato”,
32

 mas uma série de discussões 

envolvendo os integrantes da companhia, o Dono da Casa e seus convidados dificulta a 

execução da peça. Desse modo, Chiado explora o efeito do teatro dentro do teatro e das cenas 

justapostas. O Autoda Natural Invenção apresenta algumas pistas e dificuldades sobre a 

execução de peças em casas particulares: a canastra com vestimentas das figuras, o horário 

noturno e atrasos, o espaço restrito. Além disso, uma fala do Representador da peça 

contratada revela uma insatisfação com a desvalorização sofrida pelas companhias teatrais: 

sabeis a quanto mal veio 
esta mui sobida graça? 

Que se vende nessa praça 

por quaisquer dous réis e meo 

mas o bom come-o a traça.
33 

 

Essa desvalorização também está presente nas falas do Dono da Casa, insatisfeito com a 

companhia contratada e com a dificuldade de entender os autos: 

[...] autos é ũa confusão 
sem nenhũaconcrusão 

e desgostos que nada soa. 

Auto é nam terdes pazes 

com matantes com rapazes 

com embuçados em casa 

éũa desonra rasa 

que só entendem capazes
34 

 

Por fim, o Dono da Casa minimiza a importância do teatro frente a outros prazeres e 

necessidades:  

mui bem se pode viver 
sem ver auto nem autinho 

pão, carne, pescado e vinho 

isto só queria eu ver 

porque isto anda o caminho.
35 

 

No Auto dos Dous Irmãos, António Prestes coloca em cena um tema recorrente no 

teatro italiano: o pai insatisfeito com o casamento do filho e os esforços para contornar sua 

avareza. Antes disso, no prólogo da peça, um Autor e um Licenciado refletem sobre as 

                                                           
32

 CHIADO, Antônio Ribeiro. Auto da Natural Invenção. In: __. Autos de Antônio Ribeiro Chiado, Reprodução 
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pressões sofridas por quem encenava peças em Portugal. Na perspectiva do Autor, “tem um 

auto já essa graça de natureza: ser o milhor passatempo do mundo ainda que o represente um 

enxergão”.
36

 O Licenciado, por sua vez, elogia os autos de Natal:  

Licenciado - Autos de Natal, não falo nos de teatro, que esses hão de ser 

senado romano, mas os de Natal, em que pes’a quem os faz, hão de ser bons, 

hão de ter letra que esmeche, feguras que escachem, entremezes, passos 

novos alagados em riso, sisos por saudade, por fio de mel.
37 

 

A angústia do Autor está na tensão entre agradar ao público e ser condenado por ele: 

Autor - Senhor Lecenciado, se eu levo letra sem feguras, por que não 

lançareis mão do que nela digo, se é pera me perdoardes, ou não, o mascabo 

dos representantes? 

Lecenciado - Porque não é perdão conforme aos autos. Por qualquer dessas 

duas que faltar, letra ou feguras, fica um auto delito em degredo que nem 

com pagardes pera a Arca da Piedade pode ser perdoado.
38 

 

A resposta do Licenciado em termos do campo jurídico de alguma maneira une as duas 

versões do próprio Prestes: dramaturgo e inquiridor do cível. O Autor, por sua vez, insiste na 

pressão para atender os desejos do público: 

Autor - […] Eu vejo nesta cousa cada um escrever em parede e remar pera 

sua openião, como dezia o outro. Uns querem letra, outros feguras, uns 

querem que se mate a donzela, outros que se mate o escudeiro, uns duques 

que quebrem encantamentos e levem os marqueses pela mão, outros cousa 

do tempo corrente cada dia e vista pelos olhos. E desta maneira, senhor 

Lecenciado, é necessário que um autor se meta no Limoeiro das vontades de 

todos os ouvintes e corra a letra que fezer por eles como folha, e então que 

ali lhe saiam co a culpa pera sua emenda e corregimento, que quando já se 

representar saia solto e livre sem custas de seu livramento.
39 

 

Além da sátira sobre a desvalorização do fazer teatral e sobre as expectativas do 

público, essas duas peças também apresentam outro tema em comum: a repercussão e crítica 

da influência italiana no teatro português. No Auto da Natural Invenção, um dos convidados 

do Dono da Casa lança uma provocação sobre a longa duração das apresentações de comédias 

italianas: 

Mateus d’Araújo - Nunca fostes em Itália 

onde se fazem comédias? 

Ora ouvi-me ũa grandeza 

que vi dentro em Veneza: 
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 PRESTES, António. Auto dos Dous Irmãos. In: __. Autos de António Prestes. Lisboa: Imprensa Nacional-
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vi que se representou 

ũa cena que durou 

seis horas, si, per certeza 

e mais ninguém se enfadou.
40 

 

No Auto dos Dous Irmãos, o Autor critica os dramaturgos que se inspiram na poesia 

lírica de Francesco Petrarca e nas novelas pastoris de JacopoSannazaro e Garcilaso de La 

Vega (seguidor de Petrarca): 

Autor - Seguem Ariosto italiano pera lançarem o português das contraditas, 

emitam Petrarca, lemSanazaro, escrevem Garcilaso, não porque lhe cheguem 

mas para com esses zombarem de nós outros, autores formigueiros.
41 

 

Prestes e Chiado encenam suas peças num momento em que as cenas da vida em 

Lisboa, com suas brigas de casais, conversas de mulheres e jogos dos homens dividem espaço 

com os temas das novelas sentimentais, dos tratados de amor e do platonismo.
42

 A comédia 

clássica, sustentada pela prosa e pela divisão em cinco atos,
43

 atrai nomes como Jorge Ferreira 

de Vasconcelos, António Ferreira e Sá de Miranda. A reação de dramaturgos como Chiado e 

Prestes é um tipo de sátira que de alguma maneira se confunde com as referências 

renascentistas que àquela altura conquistavam os poetas e dramaturgos da Península Ibérica. 

No teatro de Chiado elas estão presentes na experiência metateatral do Auto da Natural 

Invenção. No teatro de Prestes, estão presentes na queixa do Autor no Auto dos Dous Irmãos. 

Em meio às aproximações e distanciamentos entre os dramaturgos quinhentistas, o público 

português também se mostra diverso: se a corte alimentava um crescente interesse pelo teatro 

nos moldes renascentistas, o povo mantinha vivo o interesse nas peças de Prestes e Chiado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no que foi exposto, é possível concluir que Chiado e Prestes representam os 

momentos reservados à festa e ao teatro a partir de uma perspectiva satírica, ainda que 

explorando nuances diferentes da sátira. A festa é provavelmente o maior ponto de 

distanciamento entre eles: o casamento do Auto das Regateiras é valorizado como 

                                                           
40

 CHIADO, op. cit. p.54-55. 
41

 PRESTES, op. cit. p.75-76. 
42

 ASENSIO, op. cit. p.745. 
43

 PEREIRA, Silvina Martins. Tras a nevoa vem o sol - As comédias de Jorge Ferreira de Vasconcelos. 2009. 

721f. Tese  (Doutorado em Estudos Artísticos – Estudos de Teatro) - Faculdade de Letras, Universidade de 

Lisboa, 2009, p.258. 
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mobilizador do círculo social, enquanto os festejos de rua do Auto dos Cantarinhos resultam 

em divergências entre os homens e no questionamento da honra das mulheres participantes.  

Por fim, é importante observar que as referências ao contexto de produção dos 

dramaturgos e o recurso metateatral nas peças de Chiado e Prestes indicam que o teatro 

quinhentista reunia patrocinadores e públicos exigentes. Não por acaso, a parcela mais 

volúvel do público é o principal alvo da sátira no Auto da Natural Invenção e no Auto dos 

Dous Irmãos. Suas exigências impactavam a atuação de dramaturgos e companhias teatrais, o 

que reafirma a necessidade de considerar o teatro enquanto espetáculo numa sociedade que 

esperava ver em cena uma fração de si mesma, dos seus desejos e dos seus desafetos.  
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OS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

E O ATUAL PATAMAR DOS DIREITOS HUMANOS 

Aimée Schneider Duarte
1
 

 

A importância de se pensar os 30 anos da Constituição da República Federativa do 

Brasil (CRFB) em cotejo com os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos se 

reveste de um teor que transcende a mera data comemorativa. O que começa como um festejo 

se torna uma oportunidade de questionar o que a Constituinte e a Constituição simbolizavam 

quando de seu surgimento, o que representam para a nação e o impacto por elas 

proporcionado no país. Desse modo, situa-se o foco de análise particularmente no contexto 

dos Direitos Humanos, tão em voga em um cenário onde questões atinentes à segurança 

pública e uma possível relativização do preceito constitucional da dignidade da pessoa 

humana ganham espaço e poder no processo decisório político-eleitoral. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Com o intuito de se entender o ambiente em que concebida a Constituição, por meio 

do processo constituinte, pode-se afirmar, de antemão, que um dos traços mais importantes 

daquele período foi a ampla participação da sociedade brasileira. Através de reivindicações, 

debates e alianças, foi possível incorporar alguns direitos de grupos até então excluídos, tais 

como indígenas, negros e mulheres – sem se ignorar, contudo, a presença, no texto 

constitucional promulgado, de vantagens corporativas e interesses de grupos mais 

conservadores, o que demonstra a feitura de acordos intra e intergrupos.  

A ANC de 1987-88 teria a incumbência de confeccionar uma Constituição que 

representaria uma nova era na realidade do país, pós-ditadura civil-militar, recebendo influxos 

de, entre outras fontes, tratados pós-Segunda Guerra Mundial, como a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. O propósito possuía como pilares a garantia de igualdade – se não em 

absoluto, ao menos, em um patamar mínimo – e a inibição aos abusos de direito e às 

atrocidades cometidas pelos governos autoritários – como bem expressou o jurista Fábio 
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Konder Comparato, “[a] cada grande surto de violência, os homens recuam horrorizados”.
2
 

Alguns exemplos de leis pós-Constituição que refletem os anseios de igualdade plasmados no 

diploma são o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

ambos de 1990. 

A Constituição é um compromisso histórico e componente das atividades humanas, 

marcada pela cultura e pelas formas de organização da sociedade. Sob tal prisma, precisa ser 

interpretada como um material a ser interrogado, algo pulsante e vivo – ao invés de um dado 

rígido e fixo – que, embora incapaz de realizar mudanças por si só, pode impor tarefas ao 

Estado e à sociedade, trazendo, assim, implicações jurídicas, políticas, sociais e culturais. Mas 

qual o legado que a Constituição de 1988 deixou, notadamente no âmbito dos Direitos 

Humanos? 

Assim é que se busca incentivar a adoção de um prisma por meio do qual a Carta 

Constitucional de 1988 seja vista não como um simples texto mecânico, composto por 

alíneas, parágrafos e artigos, mas sim algo pulsante, vivo. À luz de tal propósito, a formulação 

de um pensamento ahistórico em torno da redação do diploma constitucional tenderia à 

incompletude. Ademais, é importante destacar que boa parte da corrente historiográfica 

considera que o término do regime da ditadura se deu em 1985, com a eleição indireta de um 

civil para a Presidência da República. Diversamente, o entendimento defendido pelo 

historiador Daniel Aarão Reis concebe como marcos do fim da ditadura civil-militar a 

revogação do Ato Institucional nº 05 (AI-5) e a criação da Lei de Anistia, ambos em 1979.
3
 A 

despeito de tais datas serem de suma importância histórica, entende-se, aqui, que somente 

com a inauguração de um novo sistema jurídico-constitucional, a partir de uma nova 

Constituição, foi possível encerrar-se formalmente o período ditatorial, sobretudo porque a 

Lei Maior vigente no país até a promulgação da Constituição de 1988 havia sido elaborada em 

um período autoritário – o que informa, a um só tempo, o simbolismo de ambos os diplomas: 

o antigo, como um emblema de uma época que se desejava encerrar; e o novo, como o divisor 

de águas necessário à abertura de um novo capítulo. 

Antes de prosseguir, cabe esclarecer a diferença entre Direitos Humanos e Direitos 

Fundamentais. Em que pese o recorrente uso de ambos os termos como sinônimos – o que se 

deve, ao menos em parte, ao fato de encontrarem no ser humano o seu titular –, o jurista Ingo 

                                                           
2
 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
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 REIS, Daniel Aarão. “Ditadura e sociedade: as reconstruções da memória”. In: Daniel Aarão Reis, Marcelo 

Ridenti e Rodrigo Motta (orgs). O golpe e a ditadura militar, 40 anos depois (1964-2004). Bauru: EDUSC, 
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Wolfgang Sarlet traz a seguinte distinção: a nomenclatura Direitos Fundamentais guardaria 

liame com a esfera nacional, posto que referente a direitos positivados no Direito 

Constitucional, enquanto o termo Direitos Humanos, pertinente a valores que se pretendem 

universais e aplicáveis a todos os povos em todos os tempos, se destinaria aos documentos de 

Direito Internacional, guardando, portanto, caráter supranacional.
4
 Por mais válida que seja 

esta distinção, é importante considerar o modo como as palavras empregadas nos textos 

normativos reverberam no ordenamento sociojurídico: uma abordagem do presente tema que 

viesse a suprimir, sob o prisma constitucional e, portanto, nacional, o termo “humano” 

poderia conformar uma escala gradativa de importância entre direitos que, na prática, 

encerram sentidos e direcionamentos iguais – perspectiva endossada, inclusive, pela própria 

Declaração Universal de Direitos Humanos, que menciona, em seu preâmbulo, os “Direitos 

Humanos Fundamentais”. Sendo assim, e sem prejuízo de outros posicionamentos, adota-se a 

terminologia Direitos Humanos em um sentido amplo, com o intuito de investigar a 

instituição desses direitos no corpo constitucional brasileiro de 1988. 

 

DIREITOS HUMANOS 

O presente estudo não possui a pretensão de tecer uma retrospectiva histórica acerca 

da origem dos Direitos Humanos, perpassando os tempos rumo aos dias atuais. Neste artigo, 

objetiva-se entender o tema a partir de três aspectos entrelaçados, quais sejam: qual a sua 

definição na contemporaneidade; quais são esses direitos; e quais os seus desafios na ordem 

constitucional brasileira. 

Dentro de tal arranjo, faz-se necessário analisar a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, principalmente sob o enfoque de seus 70 anos, a se completar em 10 de dezembro 

de 2018. Trata-se de documento responsável por elevar os Direitos Humanos – fundamentais 

e intrinsecamente ligados a todos os indivíduos – a um patamar superior, consolidando-os 

como intransmissíveis e irrenunciáveis: 

 

Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “(...) 

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da 

ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do 

ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que 

decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em 

uma liberdade mais ampla (...). Considerando que os Estados-Membros se 

comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o 

                                                           
4
 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed. 10. 

ed. rev., atual. e ampl, 2011. 
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respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a 

observância desses direitos e liberdades (...)”.
5
 

 

Trata-se de um documento onde a convergência de anseios e esperanças flagrantes no 

pós-Segunda Guerra Mundial se revela através de um exercício de síntese, posto que 

incorporava direitos e garantias por meio de um consenso universal.
6
 À luz do processo 

histórico de encerramento de governos totalitários – em especial o nazismo –, permite aos 

Direitos Humanos que assumam uma dupla vocação: “afirmar a dignidade humana e prevenir 

o sofrimento humano”.
7
 Tem-se, assim, um movimento de instrumentalização de tais direitos, 

consolidado no plano internacional e também na agenda brasileira, tanto na esfera política 

quanto no campo jurídico. 

Sob tal prisma, a Declaração de 1948 representaria o ápice de um processo de 

reconhecimento da igualdade e da dignidade da pessoa humana como valores intrínsecos à 

condição humana, independentes de condições externas – “Percebe-se, pois, que o fato sobre 

o qual se funda a titularidade dos direitos humanos é, pura e simplesmente, a existência do 

homem, sem necessidade alguma de qualquer outra precisão ou concretização”.
8
 Tem-se, com 

isso, uma concepção contemporânea de Direitos Humanos que engloba como principais 

características a igualdade, a universalidade e a indivisibilidade desses direitos. Com relação 

ao tema da igualdade, é interessante citar o pensamento do sociólogo Boaventura de Sousa 

Santos acerca de sua dupla função, consolidada em uma ética de reciprocidade que demanda 

sejam reconhecidas as diferenças e, assim, não sejam (re)produzidas desigualdades – “(...) 

temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, temos o direito a ser 

diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza”.
9
 

No Brasil, dentre os fundamentos basilares do Estado Democrático de Direito, 

destaca-se a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CRFB/88). Sua presença neste rol 

denota a relação de proximidade entre o Estado Democrático e os Direitos Humanos, 

elementos básicos que são para que se concretize a função democratizadora.
10

 Tendo em vista 
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6
 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006. 

7
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a premissa de que a Carta Constitucional deve ser compreendida como um sistema uno, que 

privilegia certos valores individuais e sociais enquanto direitos basilares, tem-se que o 

princípio da dignidade humana, devidamente reconhecido como fundamento e finalidade do 

ente estatal, se irradia sobre todo o cenário constitucional inaugurado em 1988, o Direito 

Interno e as disposições voltadas para questões internacionais a partir de sua posição de 

prioridade. 

Junto às normas legais positivadas, encontram-se princípios que trazem, em si, 

exigências de justiça e de valores éticos. Uma vez imbuídos de tais valores, acabam por 

cumprir o papel de alicerces axiológicos ou teleológicos do sistema jurídico, tornando-o 

coerente e – por trazerem, em seu sumo, os Direitos Humanos Fundamentais – direcionado. A 

jurista Flávia Piovesan, neste terreno, esclarece que “a consolidação das liberdades 

fundamentais e das instituições democráticas no País, por sua vez, muda substancialmente a 

política brasileira de direitos humanos, possibilitando um progresso significativo no 

reconhecimento de obrigações internacionais nesse âmbito”.
11

 

A Constituição Federal de 1988 consagra, em um ato de verdadeiro ineditismo perante 

as Cartas Constitucionais anteriores, o respeito aos Direitos Humanos, conformando a 

abertura do sistema jurídico interno ao campo internacional de proteção dos direitos 

vinculados ao indivíduo. Assim é que, quando o Brasil assina tratados internacionais, 

condiciona a soberania estatal às regras jurídicas supranacionais, tendo como parâmetro 

obrigatório a prevalência dos Direitos Humanos Fundamentais,
12

 o que acaba por conferir 

amplo reconhecimento a tais direitos – sejam os plasmados em princípios constantes do texto 

constitucional, sejam aqueles expressamente positivados em tratados internacionais (art. 5º,§ 

2º da CRFB/88). Ademais, a Constituição Federal de 1988 determina a aplicabilidade 

imediata de normas pertinentes a direitos e garantias fundamentais (art. 5º, § 1º da CRFB/88) 

e a prevalência dos Direitos Humanos sobre a lei nacional (art. 4º, II da CRFB/88).
13

 

Tal prestígio é novamente sublinhado – juntamente ao liame entre o novo 

ordenamento jurídico pátrio e as diretrizes internacionais – pela força e natureza de norma 

constitucional reconhecida aos tratados internacionais que versem sobre Direitos Humanos, 
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 Ibidem, p. 24. 
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 Ibidem, p. 342. 
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 Art. 5º da CRFB/88: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
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segurança e à propriedade, (...). § 1º: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata”. § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e 

dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte. Art. 4º, II da CRFB/88: “A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 

seguintes princípios: (...) II - prevalência dos direitos humanos”. 
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em contraste com a posição hierárquica infraconstitucional delegada àqueles que tratem de 

outros temas (arts. 5º, § 3º e art. 102, III, b da CRFB/88). A própria essencialidade desses 

direitos fez, ainda, com que fossem retirados da esfera de disponibilidade dos poderes 

constituídos, encontrando-se protegidos no rol das cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, IV da 

CRFB/88).
14

 

Com base nesse quadro analítico, os Direitos Humanos devem ser divididas em três 

categorias, quais sejam: 1) aqueles expressos na Constituição – elencados, a título de 

exemplo, no artigo 5º da CRFB/88; 2) aqueles expressos em tratados internacionais dos quais 

o Brasil seja signatário; e 3) aqueles implícitos nas regras e garantias do ordenamento jurídico 

pátrio –, haja vista que o fato de não estarem expressos não invalida a sua legitimação, 

notadamente por remeterem ao ideal promovido na Assembleia Nacional Constituinte. Tal 

classificação não se confunde com o posicionamento, tradicionalmente promovido pela 

doutrina jurídica, acerca das gerações (também chamadas dimensões) dos direitos 

fundamentais, baseando-se, sobretudo, na ordem cronológica de sua positivação em textos 

constitucionais. Sob esse prisma, os direitos integrantes da primeira geração são catalogados 

como direitos individuais e políticos clássicos, ligados ao valor de liberdade, e sua presença se 

faz sentir através de uma atuação negativa – a abstenção do Estado; os decorrentes da segunda 

geração, por sua vez, possuem um caráter positivo, demandando uma iniciativa concreta do 

ente estatal – são eles os direitos sociais, econômicos e culturais, surgidos no início do século 

XX; já os componentes da terceira geração, os direitos transindividuais, são destinados à 

proteção do gênero humano – em rol exemplificativo, seriam àqueles relacionados à 

solidariedade ou à fraternidade, englobando meio ambiente equilibrado, qualidade de vida 

saudável, paz, autodeterminação dos povos e outros direitos difusos; por fim, os direitos de 

quarta geração consolidam o acesso à democracia, informação e pluralismo. 

Cabe sublinhar, como a própria expansão geracional acima exposta já denota, que os 

Direitos Humanos não podem ser entendidos como um dado inerte, mas sim um processo de 

constante reinvenção humana – fruto da convergência entre as dialéticas do passado histórico 

e do presente, através de um espaço de lutas.
15

Nesse embate simbólico, Santos defende uma 
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 Art. 5º, § 3º da CRFB/88: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (...)”. Art. 102, III, b da CRFB/88:“Compete ao 
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recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida (...). b) 

declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”. Art. 60, § 4º da CRFB/88: “Não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV - os direitos e garantias individuais”. 
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concepção multicultural dos Direitos Humanos, inspirada no diálogo entre culturas, com 

vistas a compor um processo emancipatório. Tal ótica – defendida no presente artigo – 

implica que tais direitos sejam (re)conceitualizados como multiculturais, em um esforço que 

constitui “pré-condição de uma relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre a 

competência global e a legitimidade local, que constituem os dois atributos de uma política 

contra-hegemônica de direitos humanos no nosso tempo”.
16

 

Tradicionalmente, a agenda dos Direitos Humanos esteve centrada na tutela dos 

direitos civis e políticos – quais sejam, igualdade, liberdade e fraternidade, como ficou 

consignado no artigo I da Declaração de 1948
17

. A ampliação deste escopo, incorporando 

novos direitos de dimensões fundamentais, como os de ordem social, econômica e cultural – 

exemplificados pela saúde, assistência social e direitos transindividuais, tais como meio 

ambiente e o patrimônio histórico cultural, que, com a ampliação do conceito de cultura, 

assume também uma dimensão imaterial –, é um marco de sua evolução contemporânea: 

 

Tão importante quanto a liberdade de expressão é o acesso à saúde, à 

educação e ao trabalho. Tão grave quanto morrer sob tortura é morrer de 

fome. Há uma paridade com relação ao eixo liberdade e ao eixo igualdade. 

Não bastando isso, a visão integral dos direitos humanos, ou seja, a 

declaração compõe o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo de 

direitos econômicos, sociais e culturais, firmando, assim, uma relação de 

interdependência, inter-relação e indivisibilidade. Não só estão em pé de 

igualdade mas um depende do outro. Não há verdadeira liberdade sem 

igualdade ao passo que há verdadeira igualdade sem liberdade. Eis aí a visão 

integral, holística, da declaração e é nela que se inspira o idioma 

contemporâneo dos direitos humanos.
18

 

 

Passados 30 anos, esse novo perfil constitucional ainda se encontra em processo de 

afirmação. Segundo Piovesan, “[a] nova topografia constitucional inaugurada pela Carta de 

1988 reflete a mudança paradigmática da lente ex parte principe [o poder de um soberano] 

para a lente ex parte populi [o poder do povo]”,
19

 consolidando, assim, o labor constitucional 

– e, por conseguinte, a regência da sociedade pautada na Constituição – como res publica, 

coisa de todos. Sob a lente dessa transição e a partir da busca pela efetivação dos Direitos 

                                                           
16

 SANTOS, Boaventura de Souza. Uma concepção multicultural de direitos humanos. Revista Lua Nova, v. 39, 

São Paulo, 1997, p. 112. 
17

 Art. I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade.” 
18

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: desafios e perspectivas contemporâneas. Revista do Tribunal Superior 

do Trabalho, v. 75, p. 107-113, 2009, p. 108. 
19

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 33. 
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Humanos, inúmeros Congressos, Seminários e Palestras viabilizaram o debate dos 30 anos da 

Constituição. Interessante destacar, nesse teor de ideias, que não apenas o corpo acadêmico, 

mas igualmente a esfera política se encontra aberta, em âmbito nacional e regional, ao diálogo 

– vide o requerimento nº 11.235/2018, de autoria do Deputado Estadual de Minas Gerais, 

André Quintão e publicado em 23 de março do corrente ano, pela realização de debate público 

acerca “dos 30 anos da Constituição Federal de 1988 e seus impactos nos direitos sociais no 

Brasil”.
20

 

Deste modo, um dos principais desafios para a implementação dos Direitos Humanos 

na ordem contemporânea brasileira vem a ser justamente a assimilação deste leque 

recentemente expandido. A Carta Constitucional se depara, assim, no seu trigésimo 

aniversário, com o desafio de se manter atual através de seus intérpretes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com todas as críticas que se possa conjecturar, o texto constitucional se mostra 

inegavelmente comprometido com os Direitos Humanos. Um sentimento geral de insatisfação 

acomete a sociedade brasileira no tempo presente, mas diz respeito não à própria Constituição 

da República e seus comandos escritos, mas sim à sua interpretação e aplicação prática, 

visíveis na maneira como vem sendo geridas as instituições públicas e no modo como vem 

sendo aplicadas, ou mesmo descumpridas, as leis. Há, neste momento, uma desigualdade 

operacional em andamento, e não uma norma inadequada à regência do país. 

É preciso, seja por um esforço de homenagem a intuitos relevantes e cruciais 

efetivados há três décadas, seja pela premente necessidade de se conter as paixões no já 

inflamável cenário sociopolítico hoje erguido no Brasil, evitar quea Lei Maior do 

ordenamento jurídico pátrio seja erroneamente vilanizada. A Constituição Federal de 1988 

possui, não obstante suas limitações, um profundo compromisso com a igualdade; deve-se, 

assim, ao invés de sacrificá-la, resgatar este compromisso. 

É a partir desta constatação que se revela a maneira como as efemérides que marcam o 

ano de 2018 e inauguram o presente artigo encontram, na reação aos símbolos festejados, a 

via da perpetuação, da continuidade, do não-esquecimento: quando são enxergadas como 

veículos dos valores, conquistas e metas promovidos através dos marcos celebrados. É por 

uma força muito superior à mera coincidência que a Constituição da República Federativa do 
                                                           
20

 QUINTÃO, André. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Requerimento nº 11.235/2018. Diário Oficial, de 

23 de março de 2018. Disponível em 

<https://www.almg.gov.br/export/sites/default/consulte/arquivo_diario_legislativo/pdfs/2018/03/L20180323.pdf

>. Acesso em 15 de out. de 2018. 
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Brasil de 1988 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 merecem ser 

enaltecidas em conjunto, levando-se em consideração o modo como integram uma mesma via 

rumo à efetiva valorização e proteção da vida humana. Quando o próprio episódio de 

rememoração tem reconhecido o seu status de lugar de memória,
21

 todo ato de lembrança 

configura, por si só, um resgate. 

Daí a dupla afirmação constante – a título de exemplo entre as iniciativas voltadas às 

comemorações – da Portaria nº 179, de 05 de abril de 2018, do Ministério dos Direitos 

Humanos, que institui uma Comissão responsável pelos eventos pertinentes à celebração do 

septuagésimo aniversário da Declaração de 1948.
22

 Se, por um lado, transparece, às raias da 

obviedade, com o intuito de celebrar este documento universal, a edição de tal norma interna 

acaba, por outro, pondo em evidência uma pasta ministerial cuja razão de ser é justamente a 

Constituição Federal de 1988 – ou, sob um olhar mais íntimo e preciso, os valores que elege 

como centrais e invioláveis. Os resgates, portanto, não se extinguem nas efemérides; antes 

tem seus inícios – no plural, aproveitando as datas redondas – na exaltação simbólica presente 

em cada uma delas.  

Deste modo, o duplo aniversário que se observa – e festeja – em 2018, mais do que um 

comentário ou aplauso, é um chamado à ação, fundado no entendimento de que os Direitos 

Humanos são a única plataforma emancipatória da sociedade estruturada nas fundações da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, demandando, assim, uma 

sedimentação plena. 

                                                           
21

 NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Trad. Yara Khoury. Projeto História, 

São Paulo: PUC-SP, n. 10, p. 7-28, dez. 1993. 
22

 ROCHA, Gustavo do Vale. Ministério dos Direitos Humanos. Portaria nº 179. Diário Oficial da União, nº 69, 

11 de abr. de 2018, Seção 1. Disponível em <https://goo.gl/jcCk4h>. Acesso em 26 de set. de 2018. 
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       DA CRIMINALIZAÇÃO À DISPUTA POLÍTICA E CULTURAL:                

               O MOVIMENTO DE PROSTITUTAS NO BRASIL 

Amanda de Mello Calabria* 

 

O presente artigo tem como objetivo a análise da construção e das articulações da 

Rede Brasileira de Prostitutas
1
 no processo de disputa da agenda política e cultural na 

sociedade civil. Propõe-se a compreender o surgimento do movimento como resposta ao 

estigma vivenciado pelas prostitutas, perpetuado desde o século XIX. Utilizam-se as 

contribuições de Antonio Gramsci presentes nos “Cadernos do Cárcere” e “Os intelectuais e a 

organização da cultura”
2
 a fim de problematizar as tensões e imbricações na relação entre o 

Estado e as prostitutas. 

 As fontes da pesquisa são as biografias da Gabriela Leite “Filha, mãe, avó e puta” e 

“Eu, mulher da vida”
3
 e o depoimento oral de Lourdes Barreto, cotejado a partir da 

metodologia de História Oral. Ambas reconhecidas como lideranças prostitutas do movimento 

no Brasil e fundadoras da Rede Brasileira de Prostitutas (RBP). Assume-se assim uma análise 

da RBP a partir da narrativa pública de suas principais expoentes. Evoca-se um duplo olhar: 

analisando a luta por direitos específicos à categoria, no que tange à uma pressão ao governo 

federal e às políticas estaduais, e considerando o ativismo diário das militantes nas 

associações criadas.  

Propomos um rápido recuo temporal a fim de refletir sobre a construção do estigma da 

prostituta na formação do Estado burguês; o discurso do Estado e dos aparelhos jurídico, 

policial e médico na construção da pecha “classes perigosas”
4
, na qual se incluíam as 

prostitutas. Posteriormente, fundamentamos a discussão trazendo brevemente memórias da 

condição das trabalhadoras sexuais no período da ditadura, quando é assinalado o momento 

de acirramento da profissão no que se refere à repressão e às dificuldades de trabalho. É nesse 

                                                           
*Mestranda pela Universidade Federal Fluminense (UFF) 
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 Articulação nacional dos grupos e associações de prostitutas. Foi criada em 1987, no I Encontro Nacional de 

Prostitutas, no Rio de Janeiro. Apontamos que há outras organizações de prostitutas que não se orientam pela 
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de abordar as organizações regionais e estaduais, no tocante às suas especificidades. 
2
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quadro que se insere o movimento organizado das prostitutas no Brasil, despontado junto das 

disputas identitárias.  

 

PROSTITUTA E ESTIGMA 

Meihy
5
 propôs uma análise da prostituição na Grécia e Roma Antiga, na Idade Média, 

até chegar à época moderna, sendo esse o período em que a prática foi incisivamente 

condenada, quando a Igreja Católica se consolida e firma distinções morais acerca dos papéis 

de gênero. A representação da prostituta, desde então, foi construída a partir da oposição com 

a “mulher decente”, sendo ela então a “mulher degenerada”
 6

. É, entretanto, no período da 

formação da República, quando as noções de modernidade e civilização burguesas se 

consolidam através do projeto burguês de Estado e sociedade, que a imagem se vincula mais 

precisamente à imoralidade, à depravação e perversão, doença física, moral e social
7
, tendo 

como base a medicina social
8
. 

O Rio de Janeiro, em fins do século XIX e início do século XX, foi marcado pela 

tensão entre modernidade e tradição, passando por transformações no que tange a uma nova 

estrutura jurídico-política, no âmbito da passagem do Estado escravista moderno para o 

Estado burguês
9
. O Estado que se formava consolidava o bloco histórico burguês no processo 

produtivo e na direção do projeto político e cultural da nação que se desenhava. 

Compreendemos esse processo de transição social, cultural e ideológica a partir da categoria 

de Gramsci “revolução passiva”, ou o que Saes chamou de a “revolução burguesa”. 

No cenário de mudanças, presentificou-se a hegemonia dos valores, normas e modos 

de vida burguês, destacando a noção de família nuclear e um novo modelo de feminilidade - 

cabendo à mulher a função de mãe, cuidadora. Diante da desordem geral, a cidade foi vista 

como doente e a prostituta um dos segmentos sociais responsáveis pela disseminação da 

doença. As prostitutas se vinculava à ociosidade, à degenerescência, à desordem social, ao 

delito e crime. Tais noções favoreciam o distanciamento da prática sexual como uma forma de 

trabalho e empurrava-a para a esfera da criminalidade. Os segmentos sociais desempregados 

                                                           
5
 MEIHY, José Carlos Sebe B. Prostituição à brasileira. Cinco histórias. Contexto. São Paulo, 2015 
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 Para Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero as mulheres degeneradas se dividiam entre prostitutas e 

criminosas. Tal noção se encontra no teto “La donna delinquente, la prostituta e la donna normal”, de 1893. 
7
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brasiliense, São Paulo, 1988. 
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já era um “macho inacabado”, sendo a prostituta então uma “mulher inacabada”. Destaca-se ainda o trabalho 

francês de J. B. Parent - Duchatelet “De la prostituition dans la ville de Paris sous le rapport de l‟hygiène 

publique, de lamorale e de l‟admistration”, em 1837, norteador dos estudos acerca da prostituição. 
9
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foram vistos como desocupados, ociosos, entraves ao desenvolvimento e progresso, bem 

como os “ladrões, prostitutas, malandros, desertores do Exército, da Marinha e dos navios 

estrangeiros, ciganos, ambulante, trapeiros, criados,...”
10

 foram denominados de classes 

perigosas, discurso recorrente no século XIX pelas “autoridades”, o que contribuía para a 

legalidade das práticas repressivas sobre tais grupos.  

No que concerne à prostituição, o controle e a repressão foram devidamente exercidos. 

Santos aponta que, apesar das leis do Código Criminal não mencionarem a prostituição, 

verificou-se um número expressivo de mulheres chamadas de “vagabundas” na Colônia 

Correcional de Dois Rios e menciona que suas permanências no sistema prisional se deveu, 

provavelmente, à dois fatores: a consideração de algumas ocupações serem “manifestamente 

ofensivas da moral e dos bons costumes” ou porque as ocupações exercidas “quebravam o 

termo de bem viver”.
 11

 

A prostituição, mesmo controlada e reprimida, se apresentou, no início do século XX, 

como uma realidade para muitas mulheres pobres
12

. Diante das transformações burguesas, os 

segmentos populares encontraram formas de resistência, em atos de rebeldia ou práticas de 

resignificação. Mesmo com a força dirigente da classe média no processo de transformação 

social e político
13

, os populares tencionaram aos seus modos a efetivação do Estado burguês 

sobre suas realidades, e as prostitutas forjaram seus modos de existir na cidade, bem como de 

reivindicar seus direitos. 

 

MEMÓRIAS E ATIVISMO 

Gabriela Leite nasceu em São Paulo, em 1951 e faleceu no Rio de Janeiro, em 2013. 

Viveu a adolescência na capital no universo acadêmico da Universidade de São Paulo, onde 

estudou filosofia e sociologia. Destacou-se por ter publicizado a prostituição como uma 

escolha. Trabalhou na Boca do Lixo, zonas de prostituição paulista, no início dos anos 70, 

mas também da Zona Boêmia, zona de prostituição em Belo Horizonte, no início de 80, e, 

posteriormente, no Rio de Janeiro, na Zona do Mangue, a Vila Mimosa
14

.  
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Lourdes Barreto tem hoje 76 anos. Nascida e criada em Catolé da Rocha, na Paraíba, 

sua história de vida se confunde com a história de prostituição do Nordeste e Norte do Brasil, 

por ter exercido o ofício em cidades de ambas as regiões até permanecer em Belém, onde 

decidiu morar, construir família e ser feliz, conforme diz na entrevista. É uma das mais 

antigas e importantes lideranças nacionais vivas e muito da sua história foi construída em 

parceria com Gabriela Leite. Criou o GEMPAC, Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do 

Pará, associação do Estado do Pará, localizada no bairro da Campina, no chamado 

“Quadrilátero do Amor”, lugar de memória
15

 da prostituição, reflete os tempos áureos da 

boemia e prostituição em Belém, quando muitas casas da região referida eram ocupadas por 

bordéis, casas de pensão, bares, formando a vida boêmia e luxuosa belenense.  

Ambas se conheceram no Encontro da Pastoral da Mulher Marginalizada, em 

Salvador. Lourdes narra que foi no final dos anos 60, ao conhecer a Pastoral que pode se 

alfabetizar, como ocorreu com outras mulheres prostitutas, sobretudo no Nordeste e no Norte 

do país. Lourdes também problematiza a Pastoral, alegando que essa instituição vitimiza as 

prostitutas, mas a considerou importante para a sua formação, entendendo que a mesma, sem 

saber, estava ajudando as meninas a se organizarem, repassando os modos de organização que 

depois foram apropriados pelo movimento. Nessa época, ambas as militantes já eram 

acionadas pelo Ministério da Saúde, sobretudo pelo Departamento de Aids/HIV, do Governo 

Federal, para mapear a prostituição em diversas regiões e atuar na conscientização e 

prevenção sexual. 

O Primeiro Encontro Nacional de Prostitutas ocorreu em 1987, no Rio de Janeiro, 

tendo como principal tema a violência policial. A partir daí se configurava um movimento 

social de prostitutas que traziam em seu cerne a luta política e cultural e uma redefinição da 

concepção de prostituta no seio da sociedade, reivindicando uma identidade política e 

atacando o estigma criminal, da qual pareciam ser reduzidas a culpadas ou vítimas. 

 
Nos anos 80 eu fiz uma luta muito grande também, eu ajudei na campanha 

de luta contra aids. [...] Aí depois eu fui em Jundiaí, foi quando começou, em 

87, a fundar a Rede Brasileira, Fórum Mulher da Vida. Mas eu continuei 

trabalhando, trabalhei no garimpo. [...] E em 87 a gente fundou o 

movimento, Fórum Mulher da Vida. Porque a gente tava no meio da pastoral 

mas não falava nada… [...] Depois disso eu fui ver, dei conta, que eu 

precisava criar uma associação no pará, porque é muita violência. Nós 

criamos em 90, nós fundamos o Gempac.
16
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 Na Vila Mimosa, Gabriela Leite e as prostitutas Clara e Eunice fundaram a primeira 

Associação de Prostitutas do Brasil. A organização no Rio de Janeiro se disseminou por 

outras regiões, servindo de exemplo para criação de associações em diversos estados do 

Brasil. Em 1988, Gabriela e Flavio Lenz lançam o jornal Beijo da Rua, em Recife, no 

Primeiro Encontro de Prostitutas do Nordeste. A publicação surgiu a fim de divulgar a 

prostituição, é lançada até hoje. Em 1992, Gabriela criou a Ong Davida, para financiar o 

projeto político das prostitutas, e a grife Daspu, em 2005, que atuou na autorepresentação das 

prostitutas ao mobilizar um corpo sadio através da “linguagem da „moda‟, do lúdico, da 

autoexpressão, do prazer, da fantasia, do gozo, do erótico.”
17

 Vale notar que tais organizações 

buscam agir em conjunto, tornando possível a criação de meios de financiamento e se 

consolidando como frentes diversas no ativismo da luta pela garantia dos direitos humanos e 

das liberdades civil. Definia-se, desse modo, os objetivos do movimento: não criminalização 

da prostituição; reconhecimento do trabalho sexual; combate ao estima; apoio e auxílio às 

trabalhadoras em condição de vulnerabilidade; organização da categoria. 

Gabriela morreu em 2013. Teve seu ativismo reconhecido no exterior. Defendeu a 

expressão “puta” como uma identidade da categoria. Lourdes permanece articulando 

encontros, construindo estratégias políticas e aliados afetivos à luta, no âmbito nacional e 

internacional. Em julho de 2018, é uma das lideranças brasileiras convidadas à Conferência 

Mundial de Aids, em Amsterdã.  

 

ESTADO, CONTROLE E VIOLÊNCIA. 

Ambas as lideranças trazem com recorrência em suas narrativas a marca da violência 

no trabalho sexual, perpetrada tanto pelo Estado nas políticas direcionadas às mesmas no 

contexto de ordenamento urbano e pelo aparelho repressivo do Estado, como pelos gigolôs e 

cafetões da Zona. Compreendem a violência existente no ofício vinculada ao estigma que as 

remete à “classe perigosa” e à noção de doença. Gabriela narra a primeira organização das 

prostitutas em São Paulo, na época da ditadura, período em que as ativistas consideram o 

momento de acirramento da violência contra a profissão no Brasil. Nessa época havia um 

toque de recolher para as prostitutas da Boca do Lixo proibindo trabalhar depois das dez horas 

da noite, caso contrário eram presas, agredidas e colocadas no camburão, “estivessem ou não 
                                                           
17
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Fonseca Moraes (Orgs). Prostituição e outras formas de amor. Editora da UFF, Niterói, Rio de Janeiro. Brasil. 
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fazendo programas”. “Aliás, qualquer mulher, se estivesse naquela região depois do toque de 

recolher, seria considerada prostituta e iria presa” 
18

. Foi com o sumiço de duas meninas que 

eclodiu a primeira manifestação na Praça da Sé. Entretanto, foi somente 8 anos depois que foi 

possível articular o movimento, por conta da repressão.   

Lourdes narra o fechamento da zona de Belém em 1971, pelos militares: 

 

A zona aqui em Belem era uma zona completamente confinada, uma zona 

controlada pela questão sanitária. Levava a gente para o lugar pra saber se 

tinha sífilis, se tinha uma coisa. Aqui tinha uma epidemia de sífilis muito 

grande. Não só no Brasil mas na América Latina. E como os gringos também 

vinham e às vezes eles estavam doente. E a gente era levada pra fazer um 

trabalho, fazer um exame ginecologico de 15 em 15 dias. E outra coisa, tinha 

que se cadastrar na delegacia de costumes, que era uma carteirinha. A gente 

era completamente controlada. Isso antes da ditadura militar. Depois da 

ditadura...O golpe foi em 64, né. Quando isso aconteceu todas essas coisas já 

tinha vindo… E foi assim, muito cruel, muita violência contra nós. A gente 

ia muitas vezes ia presa sem praticar nenhum crime. Muita violência social, 

urbana, cultural e política mesmo. Não podia se posicionar, se questionar. Só 

que naquele tempo eu já era uma puta revolucionária. Eu fazia greve na zona 

de trabalho. Achava que tinha que tá organizada dentro da própria zona pra 

lutar por uma carga horária menor que era você ficava 24 no ar 

 

 Alguma pesquisas também trataram da violência, do controle e da segregação das 

zonas de prostituição no Brasil. Destaca-se o trabalho de Soraia Simões, ao tratar da Vila 

Mimosa, ou a conhecida Zona do Mangue
19

, em diferentes momentos políticos do Rio de 

Janeiro em que o maior e o menor controle foram exercidos, mas sempre a área foi alvo da 

intervenção pública, e Diana Helene, ao tratar da zona de Campinas, no Jardim Itatinga, 

segregada, controlada e planejada pelo poder público na década de 1960
20

. 

 

Sobre esse sujeito - a prostituta - o Estado, em particular, sempre se voltou 

na tentativa de contê-lo, reprimi-lo, ocultá-lo, despolitizá-lo. Somente ao 

final dos anos 1970 - quando as ações truculentas da polícia e o arbítrio das 

campanhas de saúde chegavam ao ápice do desprezo tanto dos corpos das 

mulheres prostitutas quanto de sua existência moral, estética e política - uma 

nova maneira de apresentação pública da figura da prostituta passou a 

emergir.
21

 

                                                           
18

 LEITE, Gabriela Filha, mãe, avó e puta. A história de uma mulher que decidiu ser prostituta. Gabriela Leite: 

em depoimento a Marcia Zanelatto. Objetiva. Rio de Janeiro. Brasil, 2008, p.74. 
19

 SIMÕES, Soraya. Vila Mimosa. Etnografia da cidade cenográfica da prostituição carioca. EdUFF, Niterói. 

Brasil, 2010. 
20

 HELENE, Diana. “PRETA, POBRE E PUTA”: a segregação urbana da prostituição em Campinas - Jardim 

Itatinga. Tese doutorado do Programa de Pós-Graduação em Planejamento urbano e regional da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Brasil. 2015 
21 SIMÕES, Soraya, MORAES, Aparecida Fonseca. Prostituição e outras formas de amor. EdUFF, Niterói, Rio 

de Janeiro. Brasil. 2014, p.23. 
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É nesse contexto que o movimento das prostitutas se apresenta, reivindicando o termo 

“puta” como identidade, desvinculando-as das taxações estigmatizantes; que ou culpabilizava-

as no campo da saúde, como algumas campanhas de AIDS, HIV, perpetradas pelo Ministério 

da Saúde, ou as vitimizava, como no caso da Pastoral. As ativistas reivindicaram o termo 

“puta” a partir de um lugar da agencia política e como trabalhadora, disputando as noções de 

liberdades civis e de direitos humanos. Destaca-se ainda que as movimentações políticas 

deram-se antes da questão da AIDS surgir com ênfase na sociedade. Mas quando essas 

discussões se iniciam o movimento passa a tê-las como pautas. A AIDS/HIV aparece então de 

duas formas, por conta das prostitutas serem consideradas como grupo de risco, junto dos 

homossexuais e dos usuários de drogas injetáveis
22

, mas por trazerem como preocupação a 

luta pela prevenção. 

Em contexto de pós-ditadura, o legado do discurso sobre a prostituta se mantém. As 

políticas públicas do Ministério da Saúde, o Departamento de AIDS, HIV e Hepatites virais, 

mobilizava constantemente a figura da prostituta em suas campanhas. Desse modo, a 

organização começa a se desenvolver muito vinculada ao debate sobre AIDS. As prostitutas, 

nessa época, passaram a assumir o papel de agente de prevenção, na educação das suas 

pares
23

. Entretanto, forjaram nessa luta disputas dos sentidos e representações da sua 

identidade, o que acabou gerando uma dúbia relação de parceria e embate com o Estado
24

. 

Esse, por sua vez, seguiu impulsionando o diálogo com as prostitutas a partir da política 

pública relacionada à AIDS, HIV. É necessário saber que o movimento, desde então, mesmo 

atuando junto dos fóruns de HIV/AIDS, se orienta para desvincular a representação de corpo 

doente da prostituta, passível ao controle e repressão por parte do Estado. Reivindica-se a 

assistência à saúde das prostitutas de um modo geral, que não somente vinculada às doenças 

sexualmente transmissíveis. 

Ainda são expressivas as narrativas das ativistas sobre a marca da violência, da 

criminalização e da segregação e do controle por parte do poder público. Desde as 

manifestações do ofício mais tenras no Brasil pode-se ver a marca indelével do estigma. A 

prostituição percorreu o século XX ainda com o estigma forte, quando foi atravessada pela 

ditadura, momento que se acirrou a violência e o controle sobre as zonas de prostituição. 

                                                           
22

 LENZ, Flavio. O Estado da Saúde e a “doença” das prostitutas: uma análise das representações da 

prostituição nos discursos do SUS e do Terceiro Setor. In: Soraya Silveira Simões, Hélio R.S. Silva, Aparecida 

Fonseca Moraes (Orgs). Prostituição e outras formas de amor. Editora da UFF, Niterói, Rio de Janeiro, 2014. 
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Ainda se orienta por esse viés nos dias atuais, sobretudo nos espaços marcados pelos projetos 

de reordenamento urbano.  

 

“INTELECTUAIS ORGANICAS” 

Considerando a trajetória política de Gabriela e Lourdes, a nível nacional e 

internacional, concebemo-las como intelectuais orgânicos, ou reelaborando o conceito a partir 

de uma perspectiva de gênero: “intelectuais orgânicas” da categoria das prostitutas. A 

categoria remonta ao sentido proposto por Antonio Gramsci quando as vemos enquanto 

organizadoras e dirigentes do movimento que atuaram no sentido da formação de uma 

consciência crítica das trabalhadoras. Elaboraram a concepção das prostitutas, atacaram o 

estigma hegemônico construído pelo Estado, que as criminalizavam, e o redefiniram, se 

reconhecendo na identidade de “puta”. Atuaram tanto na consciência crítica da categoria, 

como na organização das suas lutas, impulsionando a criação de associações no Brasil e a 

construção de novas lideranças. O movimento em rede vem, desde sua criação, forjando um 

projeto de produção de uma outra hegemonia, buscando aliados entre os movimentos sociais e 

os subalternos. 

É importante ressaltar a dificuldade em conceituar a categoria intelectual orgânico, 

utilizada por Gramsci, por conta das diferentes formas em que o termo foi cunhado. Entende-

se pela categoria aqueles que exercem funções organizativas no que tange à produção e a 

cultura, no sentido administrativo. Os intelectuais orgânicos têm por função atuar nos 

processos de formação de uma consciência política crítica por parte dos subalternos, 

organizando suas lutas, mas não a partir de um lugar distanciado das suas bases, as massas; o 

intelectual para Gramsci está intimamente ligado a uma classe ou grupo social. 

Compreendemo-las como intelectuais tendo em vista as relações que estabelecem com 

a base, enquanto lideranças e no que diz respeito à organização do movimento. Além de 

serem lideranças pioneiras por terem despertado a consciência política de si, organizando e 

dirigindo toda uma categoria política a partir de um movimento complexo nacional, atuaram a 

todo tempo entre as bases estimulando a organização e a formação de prostitutas. Todavia, 

não devemos esquecer que diante de qualquer adjetivação que as distancie do seu verdadeiro 

ofício, a identidade de “puta” vem primeiro.  

 

Têm algumas putas vitimizadas que não tem identidade, que nega a sua 

identidade. Quando tu nega tua identidade tu nega os teus princípios, a tua 

coragem o teu desejo. Porque, como é que alguém vai ficar tantos anos? Eu 
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passei 56 tantos anos sendo prostituta, exercendo o trabalho sexual. Tenho 

contribuição de prostituta.
25

  

 

Ao atacar o estigma hegemônico, as ativistas deslocaram a imagem da prostituta que 

remetia à criminalidade e a vincularam à noção da trabalhadora sexual e agente político. O 

conceito se apresenta fundamental na relação entre as ativistas e as prostitutas não vinculadas 

ao movimento, estimulando uma tomada de consciência da condição do seu trabalho, criando 

uma identidade que mobiliza a imagem de cidadã, de trabalhadora e do corpo sadio. A 

identidade em atuando como mote para desvincular o ofício da opressão, do perigo, da 

vergonha.  

Destaca-se ainda o impulso na produção de outras intelectuais, no sentido de forjar um 

bloco comum para o progresso intelectual da própria categoria, estimulando tanto a tomada de 

consciência como a organização e a autoformação e construção intelectual e política das 

lideranças do movimento. Dessa forma, através da promoção dos encontros em rede, 

corroboraram para impulsionar o surgimento de uma série de outras organizações estaduais e 

nacionais, que atualmente, mobiliza suas próprias lideranças.  

“A compreensão crítica de si” é um processo que decorre de uma “luta de 

„hegemonias‟ política de direções contrastantes”. Essa compreensão crítica é a consciência 

política, considerada por Gramsci como a primeira fase do processo de criação dos 

intelectuais considerado “Longo, difícil, cheio de contradições”. 

 

Muita gente começou a nos procurar, universidades, sociólogos, intelectuais. 

Os pesquisadores de prostituição até então viam a prostituta como vítima, e 

tudo que eles buscavam era apenas para provar a tese deles [...] Com o 

tempo as pesquisas ficaram mais sofisticadas, e acho que isso se deve a nós, 

com nossa iniciativa de discutir sobre nós mesmas.
26

  
 

 

RBP COMO APARELHO PRIVADO DE HEGEMONIA 

Ao estudarmos os modos de organização da Rede Brasileira de Prostitutas, bem como 

os grupos e associações que as compõem, busca-se compreendê-los como um aparelho 

privado de hegemonia, organização complexa de formação em rede que sustenta o projeto 

político e cultural da categoria das prostitutas no Brasil e estabelece diálogos 

                                                           
25

 BARRETO, Lourdes (2018). Entrevista concedida a Amanda Calabria em 2 de julho de 2018 às 15h10. 

Belém, Pará. 
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 LEITE, Gabriela Filha, mãe, avó e puta. A história de uma mulher que decidiu ser prostituta. Gabriela Leite: 
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internacionalmente com outras instituições de prostituição. Tal projeto se apresenta 

construindo uma autorrepresentação das mesmas a partir da mobilização de uma identidade 

política e disputando novas abordagens e políticas do Estado e da sociedade civil acerca da 

categoria, propondo, sobretudo, a regulamentação do ofício. 

Apesar das suas relações de parceria e conflito com o Estado
27

, propomos um olhar 

para o movimento como um organismo que detém certa autonomia perante o Estado, em 

sentido estrito, e consegue tencioná-lo construindo certos apoios e disputando consensos na 

sociedade civil, imprimindo, não sem resistência, suas pautas na agenda política e cultural da 

sociedade civil. 

 Ao compreender o movimento organizado em Rede como aparelho privado de 

hegemonia, enfatizamos a força política e cultural do movimento no Brasil, e no mundo, a 

Rede é membro da The Global Network of Sex Work Projects (NSWP). Ademais, a complexa 

estrutura da organização, com suas associações estaduais e os encontros promovidos regional 

e nacionalmente, o que está em jogo é a construção de um amplo bloco comum, que se orienta 

a partir de uma carta de princípios e estabelece estratégias políticas comuns para atuação na 

sociedade civil e, sobretudo, nas parcerias e disputas com o Estado e outras instituições. 

 A participação organizada da prostituta na esfera pública gestou sua aparição enquanto 

agente político, construindo bases sólidas para uma disputa em diferentes estados brasileiros. 

Sua estruturação como uma aparelho privado de hegemonia foi se consolidando na medida 

em que se criaram instrumentos que permitiram conceder uma autonomia para o movimento, 

política e cultural. A criação do jornal “Beijo na rua”, bem como o coletivo Davida, a grife 

Daspu, influenciaram na construção de frentes distintas de luta que fornecem meios de 

manutenção e sobrevivência da Rede.  

Os tensionamentos políticos e a atuação expressiva das prostitutas nas políticas do 

Ministério da Saúde, realizaram, inclusive, mudanças no que dizem respeito a uma 

remodelação da ossatura material do planejamento político de saúde, redefinindo não somente 

as demandas do Estado em relação às prostitutas, mas os modos de atuação e financiamento 

das políticas públicas. Como exemplo destacamos o caso do financiamento da agência 

norteamericana chamada United States Agency for Internacional Development (Usaid), que 

investia em programas sociais e que nos fins dos anos 1990 destinaram 48 milhões de dólares 

para o combate à AIDS no Brasil. Entretanto, o governo Bush traçou uma política para as 
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instituições que utilizassem o dinheiro fornecido pela Usaid: elas não poderiam trabalhar com 

movimento de prostitutas. 

 

[...] pedi uma reunião com o Ministério da Saúde, em Brasília. Conversei 

com as minhas colegas que também tinham projetos beneficiados pela Usaid 

e traçamos uma linha de ação bastante clara: ou eles retiravam esse aditivo 

ou nós interromperíamos os projetos. [...] Por causa da postura das 

prostitutas brasileiras, o Brasil passou a ser o único país em desenvolvimento 

a não receber dinheiro da Usaid.
28

  

 

Outro ganho político expressivo do movimento foi o reconhecimento do seu ofício 

com a entrada da prostituição na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), no Ministério 

do Trabalho em Emprego, em 2002. Foram apresentadas as leis: Lei Gabriela Leite, criada por 

Jean Wyllys, e a lei formulada por Fernando Gabeira, em 2003, entretanto nenhuma das 

mesmas foram aprovadas. Embora ainda tenha se avançado pouco judicialmente no que tange 

à criminalização da profissão, as conquistas são frutos da pressão política do movimento. 

 Apesar de algumas lideranças do movimento serem candidatas de partidos de 

esquerda, um projeto específico para a prostituta aparece como necessário na luta da 

categoria, e esse parece ser necessário vir, nas narrativas, oriundo das próprias prostitutas, a 

partir de um lugar de protagonismo. Ao mesmo tempo, ao perguntar em entrevista se Lourdes 

tem desejo de se candidatar, ela afirma que nunca teve interesse, apesar de ser liderança 

afirma que seu ativismo se constrói cotidianamente na relação com as prostitutas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Rede Brasileira de Prostitutas nos aparece como um movimento complexo que vem, 

desde fins dos anos 1980, se consolidando como um projeto político e cultural na sociedade. 

Suas lideranças, intelectuais orgânicas, vieram organizando o movimento como um aparelho 

complexo, que caracterizamos como aparelho privado de hegemonia, a fim de construir uma 

plataforma hegemônica na categoria e que se estenda para outros grupos e instituições da 

sociedade civil.  

Percebemos as dificuldades da formação de um consenso na sociedade do projeto de 

hegemonia das prostitutas por conta do histórico do estigma supracitado no presente trabalho. 

A formação de um consenso se apresenta difícil mesmo entre os subalternos. Ainda há 
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movimentos sociais, como uma vertente do feminismo, que reproduz uma série de 

preconceitos acerca das prostitutas, vitimizando-as e relegando-as à passividade. Entretanto, 

não se pode desconsiderar a força empenhada pelo instrumento político e cultural desde sua 

criação, bem como sua disseminação em diferentes regiões do Brasil e o estabelecimento de 

uma relação de disputa mais ativa com o Estado. Anualmente, uma série de eventos são 

articulados pela rede em instituições e nas ruas, provocações estética, cultural, política e 

social, nos quais a agência e o lugar político da prostituta na sociedade são temas recorrentes. 

As prostitutas vêm ensinando não só como tratá-las, mas vêm inovando em outras formas de 

fazer política.  
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O FUTEBOL E O CONTEXTO GEOPOLÍTICO DE 

DESENVOLVIMENTO E FRAGMENTAÇÃO DA IUGOSLÁVIA 

 

Ana Beatriz Siqueira Bittencourt 

Luccas de Oliveira Soares 

 

INTRODUÇÃO À QUESTÃO IUGOSLAVA 

A história da Iugoslávia tem seu início após o fim da Primeira Guerra Mundial. Após a 

vitória da tríplice entente, formou-se o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos que mais 

tarde, em 3 de outubro 1929, passa a se chamar Reino da Iugoslávia, que significa “terra dos 

eslavos do sul”. “A Iugoslávia, na verdade, era um mosaico de povos reunindo eslovênios, 

herzegovinos, montenegrinos, macedônios, sérvios e croatas”
1
 
2
 (Figura 1). 

 

Figura 1: Mapa da região. Fonte: Wikipedia
3
 

 

Situado na Região dos Bálcãs, na Europa, a Iugoslávia foi um país que teve sua 

existencia durante a maior parte do século XX. Os sérvios, em particular, compunham a maior 

parte da população, distribuídas na própria Sérvia e nas demais regiões do reino. Devido a 

esta influência a casa real sérvia se torna a dinastia real iugoslava – os Karađorđević ou 

Karadjordjevitsch, segunda casa real que governou o Reino da Sérvia (1878-1918), formaram 

a primeira dinastia real da Iugoslávia, governando entre os anos de 1918 e 1945. 

                                                           
1
 FARIAS, Airton de. Uma História das Copas do Mundo: Futebol e Sociedade, vol. 2. Fortaleza: Armazém da 

Cultura, 2014, p. 29. 
2
 É valido destacar que eram falantes das línguas eslavas, grupo de línguas pertencentes à família de línguas 

indo-europeias. 
3
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Já durante o período da Segunda Guerra Mundial o país foi invadido pelas potências do 

eixo. Ocupando a Iugoslávia, italianos e alemães, impõem o regime nazi-fascista. Nesse 

contexto, em oposição às atrocidades do regime surgem movimentos de resistência – os 

partisans, que eram guerrilheiros comunistas liderados pelo croata Josip Broz Tito, e soldados 

monarquistas conhecidos como chetniks –, que lutam e conseguem se libertar da dominação, 

proclamando uma Iugoslávia democrática no ano de 1943. Mas é só em 1946 que a 

monarquia é definitivamente abolida, tornando-se um novo Estado agora governado pelo líder 

partidário Josip Tito.  

A vitória dos Partisans contribuiu com a ideia de um estado independente, dessa forma, 

sob o comando de Tito a Iugoslávia ressurgiu finalmente como República Socialista 

Federativa da Iugoslávia. Com a nova política de divisão regional os conflitos internos entre 

as etnias foram amenizados, o que de certa forma contribuiu na conferência de autonomia às 

repúblicas que faziam parte da federação. Josip Broz permanece então no poder até sua morte 

em 1980.  

Após a crise política e econômica de 1980, e do desenvolver mais forte das questões 

nacionalistas, a Iugoslávia se depara meio ao processo de fragmentação e desintegração 

territorial. Para o historiador Gilberto Agostino, “a fragmentação da velha ordem montada por 

Tito durante a Guerra Fria não se fez sem muitas marchas e contramarchas, polarizando as 

tendências centralizadoras do líder comunista sérvio Slobodan Milosevic e a luta das 

Repúblicas pela independência”
4
.  No início da década de 1990, a Sérvia não conseguiu 

impedir a separação da Eslovênia e posteriormente é derrotada em uma nova guerra, agora 

contra a Croácia separatista. Seguindo esse processo, ao todo quatro das seis repúblicas que 

integravam a Iugoslávia – Eslovénia, Croácia, Macedônia e Bósnia e Herzegovina – deixam a 

federação e se tornam independentes. 

 

Durante os 35 anos em que o marechal Tito, um comunista carismático, 

governou a Iugoslávia, ele suprimiu os ressentimentos relativos à Segunda 

Guerra Mundial simplesmente declarando ilegal manifestá-los. A Iugoslávia 

nunca se conformara com o fato de seus maiores segmentos terem se 

massacrado mutuamente. Agora, com a dissolução do comunismo, antigas 

feridas se reabriam. Sérvios e croatas começaram a expor abertamente os 

crimes de guerra uns dos outros – e a exigir justiça em relação a eles. Um 

forte surto de literatura revisionista descrevia a “história oculta” da Segunda 

Guerra Mundial. Os livros transformaram-se em documentários de TV, e 
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estes foram reduzidos a poderosos slogans políticos que empurraram as 

agendas nacionais em direções nacionalistas
5
. 

Ulteriormente à dissolução, as repúblicas da Sérvia e Montenegro formaram a 

federação reduzida chamada República Federal da Iugoslávia. Ainda sim visavam ter o título 

de único sucessor legal da República Socialista Federativa da Iugoslávia, reivindicação tal que 

era negada pelas ex-repúblicas. No ano 2003, o nome Iugoslávia foi abolido oficialmente 

quando o Estado foi transformado em uma comunidade pouco sólida chamada Sérvia e 

Montenegro. Mais tarde, em 21 de maio de 2006, a partir da realização de um referendo 

popular, Montenegro opta pela independência que é declarada oficialmente pelo parlamento 

alguns dias depois.  

 

O FUTEBOL COMO UM INSTRUMENTO NACIONALISTA 

 A partir da explanação mais geral do processo histórico de formação e fragmentação 

da Iugoslávia, analisaremos de forma mais específica a relação com futebol e seu 

desenvolvimento nesse contexto, na medida em que percebemos que a conturbada sucessão de 

fatos da Iugoslávia se traduz de forma clara no futebol.  

No geral, o futebol em diversos momentos tem sido o reflexo da sociedade vivenciada, 

despertando o sentimento nacionalismo em seus admiradores, mesmo sem que se perceba 

claramente essa pura exaltação patriótica.  Muitas vezes se apresenta como sendo o motivo 

que faltante, o estopim para o início de uma guerra, como por exemplo no caso da Servia e da 

Croácia. Elencando mais possibilidades, o esporte pode ser também usado – e o é muitas 

vezes –, como símbolo de uma nação, a exemplificação da força, agilidade, a raça, a garra, 

dentre outras qualidades. Nesse sentido, o futebol, em particular, é o principal exemplo dessa 

simbologia, já que se destaca por ser um dos esportes mais populares e mais praticados do 

mundo – para não falar o esporte mais popular do mundo.  

Ao mesmo tempo que em um jogo é possível observar que naturalmente surge uma 

união nacional dos torcedores em torno da equipe, pode-se verificar como os clubes de futebol 

por sua vez também absorvem e englobam diferentes identidades de acordo com as 

populações, e como através dessa identidade ele pode ser manipulado. É valido lembrar que 

toda a simbologia presente nos jogos – a bandeira nacional hasteada, os uniformes nas cores 

da nação, as qualidades dos jogadores –, colabora para o desenvolvimento do orgulho e da 
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veneração ao seu país como forma de delimitação da própria identidade enquanto cidadão, 

como parte pertencente a aquela nação. 

O nacionalismo em torno do esporte torna possível uma visão de ascensão nacional na 

perspectiva internacional, comportando-se como um tipo de identificação nacional. 

Inversamente proporcional ao caso discutido anteriormente, no caso da derrota pode-se 

reparar como nas competições elas assumem parâmetros exacerbados sendo frequentemente 

atribuída ao atraso e subdesenvolvimento do país. De maneira geral, para a torcida, a derrota 

se reveste em incapacidade enquanto a vitória é vista como o triunfalismo do próprio país. 

Em vários países existem exemplos do futebol usado como um importante 

instrumento de nacionalismo, tendo reflexo em guerras. No documentário 

britânico The Real Football Factories International (DAY, 2006), 

apresentado pelo ator inglês Danny Dyer, no episódio Balcãs, foi destacado 

como as torcidas de clubes da Sérvia e Croácia tiveram participações diretas 

nas guerras entre os dois países. Segundo o documentário, a primeira batalha 

entre os dois países aconteceu em treze de maio de 1991, na Croácia, num 

confronto entre torcedores sérvios do clube Estrela Vermelha e Croatas do 

Dínamo Zagreb. O confronto entre os Bad Blue Boys – torcida do Dínamo – 

e os Delije – torcida do Estrela Vermelha – teve como pano de fundo o 

desejo de independência da Croácia, cada vez maior com o crescente 

nacionalismo croata, o que não foi aceito pelos sérvios, quem também 

possuíam um ultra-nacionalismo
6
 
7
. 

Na década de 1990, na península Balcânica os sentimentos nacionalistas encontravam-

se velados. O declínio iugoslavo deixou um vazio que fora preenchido pelo sentimento sérvio, 

croata e esloveno. Nos estádios, times como o Estrela Vermelha de Belgrado e o Dínamo 

Zagreb incorporaram os sentimentos nacionais de nações que não tinham seleções. E, forma 

eficiente, “governantes capitalizaram as oportunidades que surgiam do envolvimento de 

paixões perigosas que são as nações e o futebol, quando consideramos a volatilidade das 

massas, notadamente, Slobodan Milosevic aprovisionou torcedores do Estrela Vermelha nas 

suas divisões paramilitares”
8
. Lembrando o que destaca Franklin Foer, são torcedores do 

Estrela Vermelha que a posteriori se tornam participantes das tropas de choque de Milosevic
9
, 
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sendo considerados os agentes mais ativos de limpeza étnica, eram extremamente eficientes 

no que diz respeito ao genocídio.  

É válido e extremamente interessante fazer uma analise da estrutura social da Sérvia e 

da Croácia no início da década de 1990. Enquanto, por exemplo, o crescimento da violência 

associada ao futebol é associado na Inglaterra com o declínio da malha industrial britânica, 

com o crescimento do desemprego nas cidades, e associado ao fluxo de imigrantes das antigas 

colônias que no mercado representavam mão de obra mais barata; na península balcânica já 

desde o fim dos anos de 1980, a cultura da violência associa-se com o declínio de poder 

administrativo, e consequentemente além de dificuldades sociais internas e particulares, que 

são facilmente externadas através do futebol. 

Durante o período soviético, principalmente durante o período de comando do Marechal 

Tito, a Iugoslávia experimentava de pesadas proibições que mantinham a memória da 

Segunda Guerra escondida. Tito ficou conhecido por sua política independente, manteve 

neutralidade durante os anos da Guerra Fria, pode estabelecer laços diplomáticos com 

diversos países em desenvolvimento. Logo no início da década de 1990, com o revisionismo 

em alta, a projeção das hostilidades se davam nos estádios e nos times por meio do entoar de 

cânticos nacionalistas que enalteciam os massacres. “A nova – ou melhor, antiga – inimizade 

era agora visível nos estádios de futebol. Nos jogos entre equipes sérvias e croatas, os 

torcedores cantavam os respectivos massacres”
10

. Quando eclodiram as tensões no Zagreb no 

desenvolver da partida entre o Estrelha Vermelha e Dínamo Zagreb, não era necessário muito 

esforço para canalizar a fúria que invadia o gramado e transformá-la em uma arma para 

guerra. Agostino em seu texto considera que:  

 

Na então Iugoslávia, o futebol não era apenas a continuação da política – 

virou a própria guerra. O confronto no estádio de Zagrebe entre Dínamo e 

Estrela Vermelha foi considerado por muitos analistas como o início 

simbólico da Guerra de Independência da Croácia. Era, porém, apenas uma 

mostra do que estava por vir no sangrento processo de dissolução da 

Iugoslávia
11

. 

Se partimos para uma avaliação mais minuciosa do porquê do Estrela Vermelha ser o 

centro do nacionalismo sérvio, ao invés do Partizan – o segundo maior clube do país –, é 

possível verificar que essa relação nasce no contexto do pós-guerra. No leste europeu, havia 
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basicamente três caminhos para um time seguir em quando se fala de investimento de 

terceiros, podendo ser patrocinado pelo exército, pela polícia, ou pelos sindicatos e 

ministérios. Na Sérvia, o exército apoiava o time do Partizan, enquanto a polícia propunha 

apoio ao Estrela Vermelha. Considerando o passado relacionado a essas instituições, era 

inevitável que o reflexo delas fosse projetado nos times por elas apoiados. Dessa forma, o 

Estrela Vermelha era o instrumento para as aspirações nacionalistas, onde para os 

nacionalistas sérvios o exército era a representação dos seus inimigos de causa. No que lhe diz 

respeito, a ideologia do exército comunista rejeitava qualquer noção de uma identidade sérvia 

separada. Os guerrilheiros de Tito, que dão nome ao time do exército, haviam assassinado, 

encarcerado e espancado os Chetniks, exército de nacionalistas sérvios que como já visto 

anteriormente haviam ajudando-os no combate aos nazifascistas. O Estrela Vermelha se torna 

então um lar para os sérvios que tinham a aspiração de recuperar a nação, a sua nação
12

. 

A extensão do tempo da guerra civil na Iugoslávia levou o Conselho de Segurança da 

ONU a aplicar a resolução número 757, o que estabeleceu o total embargo à Iugoslávia de 

governada por Slobodan Milosevic. Como era de se esperar, essa medida política atingiu o 

meio futebolístico na medida em que a UEFA (União das Federações Europeias de Futebol) 

aplicou a decisão também no domínio esportivo, o que impediu que a seleção da Iugoslávia de 

participasse dos jogos finais da Copa das Nações.  

Ao falar sobre o assunto, os comentaristas esportivos iugoslavos deixaram bem claro 

sua posição crítica a cerca da medida e dos dirigentes do futebol europeu. Para a imprensa 

sérvia, a decisão tomada pela UEFA se caracteriza visivelmente como a favor dos germânicos 

na tentativa de uma suposta destruição do futebol iugoslavo. “Em entrevista à revista 

Zvezdina Revija, Milan Tomic, diretor do Estrela Vermelha, declarou em setembro de 1992”: 

 

Nós representamos um tipo de perigo para o futebol mundial... O mundo não 

pode suportar nosso triunfo. Sobretudo aqueles que pretendem ser 

poderosos. Por exemplo, a Alemanha, que nos esportes de equipe não 

representa nada. O mesmo se pode dizer da Inglaterra. Por todas as razões, 

eu estou convencido de que as nações ambiciosas no plano esportivo não 

podem aceitar nossa dominação cada vez mais evidente
13

. 

Em um país marcado pela guerra e pelo isolamento no que tange a aproximação com as 

políticas internacionais, mais do que nunca o futebol representava por si só um dos valores 
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fundamentais de demarcação da identidade nacional. Para os sérvios, torcer para o Estrela 

Vermelha ou até mesmo para o Partisan, fazia parte do cultivar da autonomia cultural. Ainda 

antes da fragmentação das repúblicas, essa realidade já apresentava o que poderia ser gérmen 

para o despontar das divisões internas. 

CONFLITO NOS JOGOS 

O futebol sempre foi algo muito presente nos países que formavam a Iugoslávia, e para 

além da sua seleção existia uma rivalidade grande entre determinados times locais, e nesse 

contexto a questão geopolítica estava intrinsecamente ligado, já que alguns países lutavam 

pela sua independência. De forma específica, a maior rivalidade entre times de países que 

faziam parte da Iugoslávia, segundo o autor do artigo Rivalidades Esportivas e Conflitos 

Territoriais: Uma Análise Geográfica da Relação Entre Política e Futebol, Vinícius Juwer 

Ventura e Silva, se dava por parte do Hajduk Split e Dinamo Zagreb (Croácia), Estrela 

Vermelha e Partizan Belgrado (Sérvia). Juwer fala que não tem como fazer uma análise 

dessas rivalidades de forma separada, pois elas estão mescladas e confundidas ao mesmo 

tempo, de modo que ele apresenta um breve contexto: 

 

Para compreender melhor como se construiu as rivalidades entre estas 

equipes, é necessário primeiramente conhecer um pouco da história de 

Croácia e Sérvia, antigas repúblicas da Iugoslávia. Durante muitos anos 

Croácia e Sérvia, junto com outras repúblicas, formavam a socialista 

Iugoslávia. Porém, séculos de desentendimento sempre impediram que este 

relacionamento fosse amistoso. A situação se agravou no fim da década de 

1980, com o enfraquecimento da União Soviética, principal aliado durante 

anos. O poder central Iugoslávio concentrou-se nas mãos dos sérvios, 

gerando um grande descontentamento nas outras repúblicas, que culminou 

na dissolução do país e na independência croata em 1992 
14

. 

Utilizando relatos da mídia como fonte encontramos uma matéria do web site Trivela
15

, 

datada do dia 4 de maio de 2015 e escrita por Leandro Stein, que relaciona uma partida de 

futebol com política, tratando sobre a importância que tinha uma dada personalidade política 

para os times que se enfrentavam naquele momento. O título da matéria faz-se atrativo ao 

leitor, O dia em que um homem fez sérvios e croatas chorarem juntos em um estádio de 

futebol. Segundo o site a partida foi realizada entre Hajduk Split e Estrela Vermelha no dia 4 

de maio de 1980, no estádio Poljud, e segundo os termos utilizados tratava-se de um “clássico 
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quentíssimo”. Relatando o fato ocorrido, aos 41 minutos do primeiro tempo a partida teria 

sido interrompida por três homens, que anunciando a morte do presidente Josip Broz Tito 

reivindicavam o cancelamento do jogo. De certo, o falecimento de Tito era um acontecimento 

de extrema importância dado sua importância e a afeição que as pessoas tinham pela figura 

dele. 

O site, por sua vez, nos parágrafos que se seguem, apresenta o contexto como algo dado 

ao momento, como se eles pudessem ali compreender os desdobramentos futuros de guerra e 

fragmentação. Fazendo duras criticas ao governo de Tito, concluem que “o choro coletivo por 

sua morte representa a alienação, mas, de certa forma, também os temores por uma guerra 

futura que parecia inescapável ao país”
16

. Ultrapassando os limites da informação, descrevem 

o sentimento das pessoas com julgamento de valor do que seria certo ou errado a se fazer, 

considerando “alienação” e temor ao futuro; a crítica então se baseia numa concepção própria 

do que seria o modelo ideal de governo para quem escreve a matéria. 

Depois desse episódio a fragmentação da Iugoslávia foi o ápice da consequência, 

perdeu-se o controle sobre os reinos. O presidente Tito desempenhava forte papel de controle 

na tensão que havia entre diferentes grupos, As tensões entre as etnias, presentes desde muito 

antes, acabam novamente por ficarem expostas sem o controle do líder. A eclosão da guerra 

em muito se deu por conta de um capítulo ocorrido em um estádio de futebol, foi o estopim 

do atrito existente. A famosa imagem do jogador croata Zvonimir Boban chutando um 

policial não representa o retrato da violência nos estádios, mas é sim o símbolo do conflito 

explícito entre croatas e sérvios naquele período.  

As divisões e os conflitos étnicos cresceram rapidamente. Em 1989, o sistema 

encontrava-se em total desordem e a unidade do país já estava por se desintegrar. Pensando 

em um contexto das relações externas, esse processo recebeu influência da profunda crise 

econômica gerada pelo desmoronamento do socialismo no Leste Europeu, e também do 

surgimento de partidos ultranacionalistas em todas as repúblicas, principalmente Sérvia e na 

Croácia. Esse era portanto o background dos conflitos que posteriormente trariam o caos ao 

país ao se envolverem na brutal guerra civil, que através de ódios étnicos cometem 

atrocidades que se espalham por toda a parte. 

Os conflitos no que cabe ao futebol e a política se intensificaram ainda mais dada às 

divergências políticas e rivalidades entre clubes. O time do Dinamo Zagreb com a sua torcida 
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organizada dos Bad Blue Boys e o Estrela Vermelha também com a sua torcida organizada da 

Delije se odiavam por causa do campeonato Iugoslavo. E o que agitou ainda mais esse clima 

de rivalidade foi à primeira eleição parlamentar da República Socialista da Croácia pós-

comunismo que ainda se enquadrava dentro do sistema político Iugoslavo. 

Quando as urnas mostraram o desejo de independência dos croatas, com a vitória dos 

partidos que alimentavam os sentimentos nacionalistas, o poder central iugoslavo – que estava 

nas mãos dos sérvios –, não aceitam com bons olhos. Os resultados tomaram os noticiários 

entre o final de abril e o início de maio, bem às vésperas do clássico pelo Campeonato 

Iugoslavo. Isto contribuiu em deixou os ânimos ainda mais acirrados. 

Nessa ocasião cerca de três mil torcedores do Estrela Vermelha se dirigiram à capital 

croata, desencadeando parte do conflito ali mesmo pelas ruas da cidade. Já nas arquibancadas 

do estádio a tensão se fez ainda mais quando a Delije começou a entoar músicas nacionalistas 

sérvias, que eram respondidas com canções croatas pelos cerca de 20 mil torcedores do 

Dinamo presentes nas arquibancadas. Ambos os lados quebram as barreiras de segurança e 

partem para a briga, como apoio da polícia que composta em sua maioria por sérvios entra na 

ao invés de apaziguar entra briga contra os ultras do Dinamo. Tal embate demarcou uma 

rivalidade que, em certo sentido, representava o desgaste da velha ordem. 

O forte embate que se deu entre torcedores e militares que tentavam conter os ânimos 

dos torcedores que protagonizavam cenas de vandalismo e violência física contabilizaram 

muitos feridos e presos naquele dia. Os números de presos e feridos que foram apresentados 

oficialmente ficam aquém frente as proporções do ocorrido. Fora de campo, “o líder da Delije 

montou o Arkan’s Tigers, grupo paramilitar que combateu pelos sérvios e foi responsável por 

diversos crimes de guerra, com a morte e sequestro de pessoas das outras etnias iugoslavas”
17

. 

O dia 13 de maio de 1990 marcou o início da Guerra da Iugoslávia, e o futebol sem 

intenção foi um catalisador para que isso tenha ocorrido. O texto O Esporte vai ao Cinema, de 

Francisco da Silva, em dado trecho falando a respeito da ditadura no Brasil e da copa de 70 

que ocorriam concomitantemente, algumas pessoas chegam a ter a sensação que o futebol é o 

ópio do povo, meio a isso o autor destaca que: “Não era o futebol em si. Não era nada inerente 

ao futebol. Foi à apropriação que fizeram do futebol”
18

. Corroborando com o contexto da 
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Iugoslávia, é, portanto, complicado tentar separar o futebol, e a violência ocorrida também em 

campo, do contexto vivido de forma coletiva pela sociedade. E não há como responsabilizar o 

futebol em si pelas atrocidades da época; foi a utilização do futebol que foi o problema em si. 

 

A MÍDIA E SEU INTERESSE PELA IUGOSLÁVIA 

Realizando uma breve pesquisa sobre o que a mídia brasileira fala a respeito da 

Iugoslávia, pode-se encontrar muita informação sobre o seu contexto de fragmentação, e 

principalmente como o futebol se insere nessa problemática. Partindo dessa perspectiva, 

utilizamos sites do Brasil, com a intenção de mostrar como a mídia brasileira se porta diante 

desse assunto e qual é a visão que se tem da fragmentada Iugoslava. Cabe salientar, que nos 

atentamos unicamente para sites de cunho esportivo, sendo considerado especialmente o caso 

do futebol. 

Algo que pode ser observado logo de início é o fato dos sites de esporte brasileiro em 

sua maioria, quando falam na Iugoslávia, procuram sempre destacar as participações da 

respectiva seleção em copas do mundo, e dizer que o futebol da Iugoslávia costumava “dar 

trabalho” às outras seleções. Foi semifinalista nas copas de 1930 e 1962, e chegou às quartas-

de-final em três oportunidades, 1954, 1958 e 1990. Disputou a Copa do Mundo de 1998, 

sendo a última vez que o nome da Iugoslávia estaria presente em uma Copa do Mundo. 

Além das participações em copas do mundo, os sites também falam a respeito do nível 

de jogo dos atletas, considerando-os alto, tendo por entendimento o grau de competitividade 

de uma copa do mundo, na qual se encontram jogadores com ótima jogabilidade. “As seleções 

eram compostas, invariavelmente, por jogadores habilidosos e com excelente noção tática”
19

. 

Em alguns sites pode-se encontrar o interesse hipotético em saber como seria a seleção da 

Iugoslávia atualmente, essa situação se dá também em razão do excelente nível dos jogadores 

atuais que fazem parte dos países que no século XX formavam a Iugoslávia, e com a junção 

desses jogadores formaria um time com um nível de futebol comparado a grandes seleções do 

ranking da FIFA. “Cinco vezes como um dos oito melhores da Copa do Mundo, sendo que em 

uma delas ficou entre os quatro principais. A Iugoslávia, enquanto existiu, estabeleceu uma 

                                                           
19

 LEITE, Almir. Iugoslávia formou grandes seleções e jogou 9 mundiais. Estadão Esportes, 2013. Disponível 

em: <http: //esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,Iugoslávia-formou-grandes-selecoes-e-jogou-9-

mundiais,1087546>. Acessado em 05/12/17. 
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marca expressiva no futebol mundial. A divisão do país, no entanto, não fez a expressividade 

no esporte se perder”
20

. 

Mesmo com bons jogadores a mídia cita o fato da seleção da Iugoslávia ter alcançado 

poucos títulos, e isso se dava provavelmente pela falta de entrosamento em diferentes 

questões enfrentadas pelos jogadores, que logo entravam em conflito, “[...] muitas vezes os 

resultados ficaram aquém do que seria possível por causa de desavenças no grupo, formado 

por atletas de etnias e religiões diferentes”
21

. 

No geral os sites brasileiros passam a imagem de que a seleção da Iugoslávia 

tecnicamente era forte e consistente, porém fatores como a questão do relacionamento entre 

os jogadores e a questão geopolítica, tema que estava sempre em voga e que era em diversos 

momentos definidor das questões, prejudicavam o seu progresso na conquista por títulos. É 

certo que o contexto da época influenciava e era influenciado pelo futebol. Meio a conflitos 

gerados, por vezes impulsionados por nacionalismos exacerbados, e as lutas por 

independência, pode-se acompanhar em diversas instâncias o processo de desintegração da 

Iugoslávia. 

                                                           
20

 ESPN. O país que se desfez e agora pode ter 5 seleções na Copa. Set. 2017. Disponível em: 

<http://espn.uol.com.br/noticia/724466_o-pais-que-se-desfez-e-agora-pode-ter-5-selecoes-na-copa>. Acessado 

em 05/12/17. 
21

 LEITE, Almir. Iugoslávia formou grandes seleções e jogou 9 mundiais. Estadão Esportes, 2013. Disponível 

em: <http: //esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,Iugoslávia-formou-grandes-selecoes-e-jogou-9-

mundiais,1087546>. Acessado em 05/12/17. 
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AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DO GENERAL AUGUSTO 

PINOCHET 

Ananda Cristina dos S. Lima
1
 

 

Desde que, adulto, comecei a escrever 

romances, tem-me animado até hoje a 

ideia de que o menos que um escritor 

pode fazer, numa época de atrocidades 

e injustiças como a nossa, é acender a 

sua lâmpada, trazer luz sobre a 

realidade de seu mundo, evitando que 

sobre ele caia a escuridão, propícia 

aos ladrões, aos assassinos e aos 

tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a 

despeito da náusea e do horror. Se não 

tivermos uma lâmpada elétrica, 

acendamos nosso toco de vela ou, em 

último caso, risquemos fósforos 

repetidamente, como um sinal de que 

não desertamos nosso posto. 

ÉRICO VERÍSSIMO, Solo de 

Clarineta, Vol. 1. 

 

 

A TEORIA ENCONTRA A PRÁTICA 

 A estruturação e execução de um discurso é uma arte complexa que ficou durante 

muito tempo monopolizada nas mãos da classe dominante, chefes de Estado ou líderes 

religiosos. Qualquer discurso pode ser impactante se houverem receptores para interpretá-lo, e 

tal interpretação está fora do alcance do enunciador, mas as consequências não deixam de ser 

sua responsabilidade. Durante a história, apesar dos homens de grande poder quase que 

dominarem os locais mais importantes de fala, o discurso nunca obedeceu a uma lei, ele 

possui estratégias que podem ser apropriadas por qualquer ser humano, desde que lhe sejam 

dados o momento e os meios propícios. 

 Assim, nasceram os discursos revolucionários, as revoltas, a contestação da ordem 

vigente. Entretanto, ainda nos dias de hoje, é extremamente difícil para os dominados 

conseguirem alcançar todos os fatores necessários para a elaboração de um discurso 

estratégico, legítimo e forte. Muitos que tentam são sufocados pela classe dominante, que 

possui poder de influência sobre os chamados aparelhos ideológicos e aparelhos repressivos 

                                                 
1
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de Estado, ambos aqui abordados pela visão de Althusser
2
, assim como sobre os meios de 

comunicação. 

 Para se compreender melhor a facilidade de legitimação e disseminação de um 

discurso pronunciado por um membro da classe dominante, analisar-se-á um dos primeiros 

discursos oficiais do general Augusto Pinochet, em outubro de 1973
3
, logo após um golpe 

militar tê-lo colocado à frente do governo chileno. Transmitido ao vivo, o novo presidente 

subiu ao pódio com longas e bem estruturadas mensagens ao seu país, feitas especialmente 

para cobrir a si mesmo de legitimidade e heroísmo. 

 Bourdieu enfatiza em seu livro “A Economia das Trocas Linguísticas”
4
 que o poder da 

linguagem fica mais visível em momentos de crise e situações extremas, quando o discurso 

precisa ser forte, bem estruturado e estratégico para atingir objetivos importantes, o que é 

precisamente o cenário do golpe militar no Chile. Seguindo a lógica do autor, um discurso de 

autoridade, como o pronunciado por Pinochet, precisa, acima de tudo, ser reconhecido pelo 

seu poder. Dessa forma, é necessário que seja enunciado pelo locutor apropriado, utilizando 

formas apropriadas, numa situação apropriada, com receptores apropriados, e assim obtendo 

sua legitimidade. 

 Além disso, o que fornece poder ao enunciador e o torna, ora, apropriado, é a própria 

instituição que controla as condições do discurso, que, nessa situação, foi o Estado. Tal 

afirmação fica bem clara nas primeiras frases do general, nas quais enfatiza a sua legitimidade 

como governante e justifica as ações tomadas com palavras bem eloquentes: 

 

Hemos asumido este deber con absoluta responsabilidad y con la certeza de 

estar cumpliendo cabalmente con la misión que el Estado nos asigna, como 

fuerzas vigilantes de su seguridad interna y custodia de los más altos valores 

morales, intelectuales, sociales, políticos y económicos. […] Por ello, como 

paliativo a tan nefastos sucesos, las Fuerzas Armadas y Carabineros 

asumieron el Gobierno inspirados en la noble misión que, como hombres de 

armas, les dispone la ley, la que no sólo es preservar fundamentalmente la 

soberanía de la nación cuando ésta se ve amenazada interna o externamente, 

sino en velar por mantener el orden interno y la seguridad física y moral de 

todos los conciudadanos.
5
 

 

                                                 
2
 ALTHUSSER, Louis. Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Lisboa: Editora Presença, 1970. 

3
 PINOCHET, Augusto. El Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden fijan su orientación ante el país. 11 de 

octubre 1973, em Libro de Gobierno. Año de la Reconstrucción Nacional. Santiago: Editora Nacional Gabriela 

Mistral, 1974. 
4
 BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Linguísticas. São Paulo: Edusp, 1996. P. 85-126. 

5
 PINOCHET, Augusto. El Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden fijan su orientación ante el país. 11 de 

octubre 1973, em Libro de Gobierno. Año de la Reconstrucción Nacional. Santiago: Editora Nacional Gabriela 

Mistral, 1974. 
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 Nessas palavras, ocorre um fenômeno bilateral: ao mesmo tempo em que o general 

utiliza a instituição do Estado e do Exército para legalizar sua posição política, o discurso bem 

estruturado reforça sua autoridade de fala. A figura de Pinochet, portanto, legitima o próprio 

discurso, assim como é legitimada por esse mesmo discurso em retorno, em uma reação 

cíclica. É importante ressaltar que as Forças Armadas procuraram, desde esse momento, 

esclarecer que sua luta não era contra os chilenos ou contra a sua liberdade, mas contra o 

marxismo. Lembrava-se que o objetivo era a justiça social, e não a divisão em classes. Os 

militares estavam, então, apenas lutando pelos chilenos, e o discurso do general precisava 

enfatizar tal ideia. 

 Como a autora Verónica Valdivia relata em seu artigo “'Estamos en guerra, señores!'. 

El régimen militar de Pinochet y el 'pueblo' 1973-1980”
6
, era também exaltado pelos generais 

que as Forças Armadas e Carabineros eram formadas por pessoas de todas as classes, e não 

apenas os mais ricos. Eles eram, portanto, uma representação superficial do próprio povo em 

si, o que reforçava os pensamentos anti-oligárquicos e se traduzia num sentimento quase que 

de posse da palavra “povo”, ressignificada. E a ideia de povo era sempre associada à nação, à 

uma comunidade ou unidade coesa. 

 Diferentemente da ideia de “classe”, a “nação” unia os vários setores sociais em um 

mesmo patamar. Eram os que prezavam pela liberdade e não pelo marxismo. Assim, a palavra 

“povo” ganhou novo significado. Ainda na visão de Bourdieu
7
, um discurso público e político 

é composto por representações, utilizando-se palavras, teorias, manifestações, cerimônias, ou 

seja, símbolos que conferem o seu reconhecimento e eficácia. A afirmação, dentro desse 

discurso público, de uma unidade maior abstrata, como a nação, é o que mantém os 

dominantes em seu lugar de privilégio, pois prevê uma possibilidade de manutenção da ordem 

vigente (que acaba de ser instaurada) e naturaliza as divisões estabelecidas pelo Estado. É 

comum, nos dominantes, a propagação de um discurso baseado no bom senso, simplicidade, 

“despolitizado”, “neutro”, que procura naturalizar a ordem social, visando manter o status quo 

equilibrado
8
. 

La despolitización de las organizaciones de estudio y de trabajo en general, 

no serán instrumentos de partidos o grupo alguno, sino expresión del 

verdadero sentir de quienes constituyan el grupo desde los más bajos niveles. 

Hoy la inmensa mayoría del país ha empezado a construir.
9
 

                                                 
6
 VALDIVIA, Verónica Ortiz de Zárate. “Estamos en guerra, señores!”. El régimen militar de Pinochet y el 

“pueblo”1973-1980. História, Santiago de Chile, n. 43, v. I, enero-junio, 2010, pg.163-201. 
7
 BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Linguísticas. São Paulo: Edusp, 1996. P. 85-126. 

8
 Ibidem. P. 121.  
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 O discurso nacionalista do general não deixa de passar uma ideia de unidade, de 

reconstrução coletiva do país. Ao mesmo tempo em que Pinochet procura eliminar a 

ideologia, especificamente a marxista, ele propaga ideais e formas de pensamento ideológicos 

mascarados por um véu de neutralidade histórica. De acordo com Althusser, a ideologia 

dominante costuma formar-se no humanismo, nos temas passados, numa época de glória, 

assim como relacionada à temas nacionalistas, moralistas e economistas
10

. E quando Pinochet 

não busca esse enfoque histórico no próprio Chile, vai além, e o encontra na política externa. 

 

La gesta del 11 de septiembre incorporó a Chile en la heroica lucha contra la 

dictadura marxista de los pueblos amantes de su libertad. En ese mismo 

ánimo libertario, que movió a checoslovacos y húngaros, para luchar su 

enemigo poderoso e inclemente, es que se ha impregnado el espíritu de los 

chilenos, para derrotar al marxismo internacional.
11

 

 

 Ainda, essa ideia de nação coesa e organizada é utilizada, dentro do discurso, como 

arma contra a mesma ideologia marxista que o general visa destruir, sob a lógica de que o 

marxismo caminha contra a fraternidade chilena. 

 

Hemos declarado que para este Gobierno no hay vencedores ni vencidos, 

porque entendemos a Chile como una Unidad de destino. La auténtica 

noción de Patria obliga a cada generación a ser fiel con los valores históricos 

que han heredado de sus antepasados y han dado forma a la nacionalidad. 

Ello obliga a sentirnos entre todos los compatriotas como hermanos, 

comprometidos en un mismo destino, a navegar en un mismo barco, cuyo 

arribo a puerto o cuyo naufragio depende de todos, y alcanzará finalmente a 

todos. Por tanto, proclamamos la unidad nacional como la aspiración más 

preciada y sólidapara la recuperación de Chile. Por la misma razón, 

rechazamos categóricamente la concepción marxista del hombre y de la 

sociedad, porque ella niega los valores más entrañables del alma nacional y 

pretende dividir a los chilenos en una lucha deliberada entre clases 

aparentemente antagónicas, para terminar implantando un sistema totalitario 

y opresor, donde se niegue los más caros atributos del hombre como ser 

racional y libre.
12

 

 

 A ideologia marxista, sob essa visão, assume uma caracterização bem conveniente às 

classes dominantes. O próprio discurso mostra que seu público alvo de receptores não se 

                                                                                                                                                         
octubre 1973, em Libro de Gobierno. Año de la Reconstrucción Nacional. Santiago: Editora Nacional Gabriela 

Mistral, 1974. 
10

ALTHUSSER, Louis. Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Lisboa: Editora Presença, 1970. P. 64.  
11

PINOCHET, Augusto. El Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden fijan su orientación ante el país. 11 de 

octubre 1973, em Libro de Gobierno. Año de la Reconstrucción Nacional. Santiago: Editora Nacional Gabriela 

Mistral, 1974. 
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restringe aos empresários da alta classe que legitimaram o golpe: Pinochet busca dizer 

exatamente aquilo que o povo deseja ouvir em tempos caóticos. Palavras como “segurança”, 

“desenvolvimento”, “fraternidade”, são usadas como calmantes para os ânimos populares. 

 Isso foi possível porque a guerra que Pinochet travou contra o marxismo e a esquerda 

não visava apenas derrotá-los no campo político e físico, como aponta Valdivia
13

, mas 

também no campo ideológico, e por isso precisavam usar mais do que simples repressão. É 

nesse contexto que ocorre a iniciativa de ressocialização dos populares. É a chamada guerra 

contrasubversiva. O povo foi a peça principal, um agente legitimador coagido pelas políticas 

sociais, constantemente preenchido de promessas que, como a história o demonstra, não 

foram cumpridas. 

Desde el primer instante el gobierno ha señalado que en ningún momento se 

ha pensado en retroceder en las conquistas alcanzadas por los trabajadores; 

pero el país debe enfrentar en todas direcciones la más seria y honda de las 

crisis que en el curso de su vida independiente haya soportado.
14

 

 

 Ao mesmo tempo em que Pinochet procura assegurar os direitos dos trabalhadores, o 

seu discurso entrega uma válvula de escape ao utilizar as palavras “pero el país debe 

enfrentar en todas direccionesla más seria y honda de lacrisis”
15

. São essas palavras que vão 

legitimar o governo a agir de forma contrária, ir contra os direitos trabalhistas, pois, foi 

ressaltado, ainda que disfarçadamente, essa opção. 

 Seguindo com o seu discurso, o general, depois de legitimar-se através da instituição 

do Estado e atacar a ideologia marxista, começa a apropriar-se de ideais populares. Após 

acalmar o povo sobre os seus direitos, Pinochet entra em um ponto do discurso no qual suas 

ideias soam muito melodiosas de serem ouvidas, e muito familiares também: é a própria 

essência, um tanto quanto vulgarizada e simplificada, da ideologia socialista, apropriada e 

ressignificada como propriedade do novo governo. 

 

El Estado velará por la consecución efectiva de la justicia social, teniendo 

presente que el desarrollo económico sólo se justifica en plenitud, cuando 

sus frutos aprovechan equitativamente a todos los habitantes de la República, 

sin otras diferencias que las que pueden emanar de la mayor capacidad o 

espíritu de trabajo de cada cual. Seremos inflexibles para evitar todo 

privilegio contrario a este principio y seremos sumamente celosos para 

impedir que personas o grupos de cualquier género obtengan prebendas que 

                                                 
13

 VALDIVIA, Verónica Ortiz de Zárate. “Estamos en guerra, señores!”. El régimen militar de Pinochet y el 

“pueblo”1973-1980. História, Santiago de Chile, n. 43, v. I, enero-junio, 2010, pg.163-201. 
14

 PINOCHET, Augusto. El Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden fijan su orientación ante el país. 11 

de octubre 1973, em Libro de Gobierno. Año de la Reconstrucción Nacional. Santiago: Editora Nacional 
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atenten en contra del interés general.
16

 

 

 Não é preciso ir muito além para reconhecer, explicitamente, os ideais de igualdade e 

justiça social presentes nessas frases. É a própria lógica socialista simplificada, da forma 

inicialcomo costuma chegar aos ouvidos do proletariado, que agora funciona sob outro nome, 

outro tipo de governo, outra lógica. Tal estratégia visa diferir a ideologia de esquerda da ideia 

de igualdade na mente dos populares: após reforçada a imagem de que o marxismo procurava 

dividir a sociedade em classes e destruir o país, o regime militar apropria-se da lógica de 

igualdade social, mesmo que essa jamais tenha sido o seu real objetivo, para que assim não 

sobre nada além de manchas no marxismo. 

 A estratégia de dominação dos militares não poderia estar completa sem que fosse pelo 

que Althusser considerou o aparelho ideológico mais importante: a escola
17

. Pinochet não 

deixa de fazer menção aos jovens e à educação que o Chile necessita. Dentro da ideologia 

dominante, é a escola que funciona como principal ferramenta difusora de ideias, 

internalizando e massificando as informações desde os primeiros anos escolares das 

crianças,se com esses propósitos for gerenciada.À medida que a escola pode também ser 

construída como um centro de embates teórico-práticos e empregada como ferramenta na 

construção de senso crítico, e não na massificação de normas de conduta, seu papel social 

muda completamente. Não é o caso do Chile da década de 1970. E apesar da escola estar 

envolvida nesse processo de ideologização, ela ainda consegue se cobrir com o falso véu da 

neutralidade, como uma instituição “laica e despolitizada” frente à sociedade, ignorando-se o 

forte controle da classe dominante sobre a escolarização. É essa “imparcialidade”, a ideia de 

uma educação sem “doutrinação política” que mantém seguro o status quo e as relações 

sociais.  

La educación es un derecho fundamental de todo niño o joven de la patria. 

No sólo se trata de dar alimentación, vivienda y vestuario dignos a todos los 

chilenos. Es necesario, además, entregarles el acceso a la cultura, en tal 

forma que los coloque en igualdad de oportunidades sociales frente a la vida. 

La educación debe formar en el joven los grandes valores de la nacionalidad, 

sin buscar ninguna forma de adoctrinamiento o concientización política, ya 

que con ello se vulnera el sagrado respeto por la libertad interior de cada ser 

humano.
18

 

 

                                                 
16 Idem.  
17

 ALTHUSSER, Louis. Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Lisboa: Editora Presença, 1970. P. 68.  
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 Tal afirmação passa uma dominação explícita do mais importante aparelho ideológico. 

É o controle sobre a juventude, assim, do próprio futuro. E, dentro de poucas frases, Pinochet 

fortalece ainda mais a sua posição ao dominar não só os aparelhos ideológicos, mas também 

os aparelhos repressivos de Estado. 

El Gobierno complementará y asegurará lo anterior a través del 

restablecimiento integral del principio de autoridad, que se ejercerá son 

contemplaciones contra todos aquellos grupos minoritarios y extremistas que 

intenten perturbar la convivencia pacífica entre los chilenos, como, 

igualmente, contra toda forma de delincuencia. Nunca más un pequeño 

grupo de audaces contará con la tolerancia oficial para crear y practicar una 

filosofía de violencia, que pretenda separa la unidad de los nacidos en este 

suelo, que tienen una enseña común y un ancestro cultural e histórico, que 

forman el block monolítico de la chilenidad.
19

 

 

 Fica assegurado, a partir dessas palavras, o controle total do governo sobre a 

autoridade e repressão. Pinochet já monopolizou quase todas as instâncias necessárias para 

governar o país, legitimando suas ações com um único e singular discurso, mas ainda faltam 

dois pontos para que os seus objetivos estejam finalizados. Não basta deter o controle do 

Estado e da escola naquele momento, era preciso detê-lo indefinidamente. As palavras 

legitimaram sua posição, e agora precisavam fazê-lo eternamente. É por isso que o general 

afirma, ao final do discurso, a impossibilidade de estabelecer um prazo final para o suposto 

“governo provisório” que acabara de iniciar. 

 

Reconstruir siempre es más lento y más arduo que destruir. Por ello sabemos 

que nuestra misión no tendrá la transitoriedad que desearíamos, y es así 

como no damos plazos ni fijamos fechas. Sólo cuando el país haya alcanzado 

la paz social necesaria para el verdadero progreso y desarrollo económico a 

que se tiene derecho y Chile no muestre caras con reflejos de odio, será 

cuando nuestra misión habrá terminado. Para acelerar estas metas, pedimos a 

Dios su ayuda, y a nuestro pueblo su abnegación y patriotismo y a quienes 

tienen la responsabilidad del Gobierno, su propia entrega, sin limitaciones, 

en beneficio de la causa que han abrazado.
20

 

 

 O Estado, a escola e, agora, Deus, estão envolvidos no processo de controle militar do 

governo chileno. O povo, inicialmenteposicionado pelo seu novo governo como mero 

espectador, é chamado para se unir à luta. Isso não quer dizer que o governo tenha feito uma 

aliança com os mais pobres assim como o fez com a classe alta, não era uma relação direta, 

um acordo mútuo. Era muito mais uma cooptação, uma negociação com os populares para 

que as ações violentas do governo fossem mais legitimadas. Pinochet via o povo chileno 

                                                 
19 Idem.  
20 Idem.  
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como um agente passivo e capaz de manipulação, e ignorava toda a sua capacidade de 

resistência psicológica ou física. Então, a tomada do poder e a guerra interna do Chile foi 

muito além da repressão, ela chegou na ideologia e visou mais do que derrotar o inimigo 

fisicamente, mas também sim mentalmente, para que ele nunca mais renascesse. Esqueceu-se, 

porém, que a mente é perigosa, e o povo não é, em hipótese alguma, um mero espectador.  

 O discurso do General Pinochet, em 1973 foi, como observado, muito bem 

estruturado, passional e estratégico na missão de conquista da legitimidade chilena. Ele 

conseguiu fortalecer e assegurar sua posição como governante, apropriar-se dos meios de 

comunicação, dos aparelhos ideológicos e repressivos de Estado, “integrar” a população aos 

acontecimentos, destruir a ideologia de esquerda, construir uma falsa neutralidade baseada em 

ideais de igualdade e justiça que jamais seriam colocados em prática e postergar o regime 

militar para um tempo indefinido, visando, assim, manter sua posição de dominação. 

 As técnicas utilizadas, a estratégia abordada, tudo mostra como as palavras não foram 

ditas de qualquer forma. O general militar buscou uma linha de raciocínio muito específica, 

com objetivos de legitimação e aprovação que não seriam possíveis sem um discurso desse 

porte. Durante muito tempo, tais palavras iriam atrair o apoio de parte dos chilenos, seduzidos 

pelas ideias e promessas que, ao serem quebradas, gerariam revoltas cada vez mais fortes pelo 

país. As consequências do discurso de Pinochet foram e sempre serão sua responsabilidade, 

assim como os de qualquer político que sobe ao pódio em golpes de Estado e procura 

legitimidade de outras formas que não pela democracia. 

 Após essa investigação das ideias por trás das palavras, deixa-se a última frase do 

general, uma despedida calorosa e nacionalista do homem que acabara de conquistar o país 

militar e psicologicamente: 

Conciudadanos, Juro ante la bandera de los Padres de la Patria, que a los que 

hoy la responsabilidad del Gobierno no nos lleva otro norte sino el servir a 

Chile, con toda fe y patriotismo y si es necesario dar nuestra vida, gustosos 

la daremos, ya que como hombres de armas juramos entregarla en bien de 

Chile y su destino y que hoy lo sellamos ante el país entero con un Viva 

Chile nacido de lo más profundo del corazón.
21

 

 

                                                 
21 Idem.  
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O CARÁTER DE CLASSE E CONSERVADOR DO FASCISMO 

André Elias Barreto da Silva 

 

 

No presente texto tratarei em linhas gerais, do debate historiográfico acerca do caráter 

conservador e de classe do fascismo, de modo a possibilitar uma rápida compreensão da 

historiografia que aborda a problemática do fascismo, elencando pontos bastante precisos de 

autores com base teórica de pensamento bastante distinta. Desse modo, a disposição dos 

autores será elaborada conforme suas orientações teórico-metodológicas. Entretanto, faz-se 

importante começar analisando fontes organizadas no texto de Mirela Bartolotti, e 

sublinhando assim alguns pontos pertinentes sobre o Fascismo. Para então partir para uma 

analise e articulação crítica de determinadas correntes historiográficas. 

 Em um de seus discursos em setembro de 1922, Mussolini atribui um caráter 

revolucionário ao movimento fascista, critica os anos da Itália sob a égide dos liberais, mas 

ressalta que estes também tiveram seus méritos.
1
 Entretanto, à medida que fala em 

renovação/revolução/transformação profunda, Mussolini deixa claro que a revolução fascista 

também aceita limites quando fala em deixar de lado a instituição monárquica. Pois para ele 

não convinha mexer com a monarquia e que esta, além de não ter interesse em hostilizar a 

revolução fascista, seria como um baluarte de continuação histórica da nação. Contudo, 

Mussolini deixa claro que os alvos primordiais para qual o regime fascista se voltaria seria a 

democracia burguesa e o socialismo.
2
 

Não obstante, ainda com base no texto organizado porBartolotti
3
, é fundamental que se 

destaque que em novembro de 1922, após ter discursado em setembro fazendo severas críticas 

ao liberalismo e as classes políticas dirigentes. Mussolini recebe grande respaldo do congresso 

italiano. Inclusive com votos favoráveis ao seu governodo próprio partido liberal. O que é 

bastante sintomático para entendermos a orientação classista do regime, que embora não fosse 

liberal, não deixava de responder aos interesses das casses dominantes. 

Além disso, outros aspectos significativos do fascismo que denotam seu caráter 

conservador ficam claros no manifesto dos intelectuais do fascismo escrito por Giovanni 

Gentile. Mas, antes de transcrever um trecho desse manifesto, é preciso abrir um parêntese pra 

                                                 
1
 MUSSOLINI, Benito. “A monarquia não tem interesse em hostilizar o fascismo”; “Fora, acima e contra o 

Parlamento”.In: BARTOLOTTI, Mirela (org). O fascismo: origens e análise critica. Lisboa: Ed.70, 1969. 41-47. 
2
 Ibidem. 

3
 BARTOLOTTI, M. (Org). O fascismo: origens e análise critica. Lisboa: Ed.70, 1969. 
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ressaltar o que estamos considerando por conservadorismo. Baseio-me na conceituação da 

autora Maria Bernadete Carvalho
4
, exposta na seguinte passagem, 

 

O conservadorismo é uma visão social de mundo que será construída em 

oposição a uma outravisão social de mundo, a racionalista, campos opostos 

que sofrerão interferências mútuas e se transformarão, posto que fazem parte 

de um mesmo mundo. Assim, o pensamento conservador sofreu e sofre 

interferências externas, até para não perder espaço sócio-político. A idéia 

racionalista de transformação, por exemplo, é incorporada ao pensamento 

conservador, que não se caracteriza por sua completa ou radical negação, 

mas por defender fundamentalmente que este processo se dê dentro da 

ordem existente, aceita como natural[11]. Os conservadores acabam por 

fundir-se também à consciência de que as sociedades humanas têm um 

movimento constante de transformação. Contudo, essa consciência da 

modernização, de estar em constante atualização, se constrói de uma forma 

muito própria, que é a modernização conservadora, ou revolução passiva. 

 

Portanto, o conservador aceita a transformação, pois faz parte de um movimento natural 

do mundo, que ocorre querendo ou não. Mas o ponto sensível dessa transformação para o 

conservador é que ela seja conduzida dentro de uma ordem pré-estabelecida. Ou seja, de cima 

para baixo de modo a preservar a hegemonia da classe dominante e também a manutenção do 

status quo. 

Nesse sentido também é importante frisar uma distinção importante entre 

tradicionalismo e conservadorismo. De modo geral, Benedita Carvalho
5
destaca que o 

tradicionalismo em alguma medida existe em todas as sociedades da história, porém, o mesmo 

pode ter uso político ou ideológico. Sendo assim, a maneira pela qual a tradição é abordada na 

sociedade pode ter a função de manter ou ganhar o que a autora chama de hegemonia social. 

Contudo, a maneira pela qual o discurso conservador se apropria do tradicionalismo se 

da de modo a propiciar uma coesão social e cultural em torno de um processo de criação de 

um sentimento de pertencimento a um determinado grupo para legitimar e conservar o status 

quo.
6
 

Voltando a fonte, é possível ver esse modo de pensar bastante claro na seguinte 

passagem do texto do manifesto dos intelectuais fascistas, 

 

Esta Pátria é também reconsagração das tradições e das instituições que são a 

constância da civilização, no fluxo e na perenidade das tradições. E é escola 

de subordinação daquilo que é particular e inferior àquilo que é universal e 

                                                 
4
 CARVALHO, Maria Bernadete. Ser Conservador. Revista Espaço Acadêmico. N. 50. julho, 2005. p.4. 

5
 CARVALHO, Maria Bernadete. Ser Conservador. Revista Espaço Acadêmico. N. 50. julho, 2005. 

6
 Ibidem. 
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imortal, é respeito pela lei e disciplina, é liberdade, mas liberdade para 

conquistar através da lei, que se instaura com a renúncia a tudo o que é 

arbítrio mesquinho e veleidade irrazoável e dissipadora.
7
 

 

Os fascistas vão além no manifesto ao tratarem a tradição como missão, reivindicando 

alguns aspectos da modernidade, como ideia de revolução, liberdade, renovação, construção 

de novo mundo, mas fazem isso sem abandonar seu conservadorismo, pelo contrário, aliam 

ambos os aspectos numa missão, ou seja, tomam para si as diretrizes da história, 

transformando-a sob uma égide conservadora. Para além do que, não faltam exemplos na 

história daqueles que se diziam revolucionários, mas em prática não passavam de 

conservadores da ordem.  

Com efeito, nos próximos parágrafos serão dispostas as diferentes interpretações do 

Fascismo. Optamos por começar com a visão de autores liberais e conservadores.  

Hannah Arendt é sem dúvida alguma uma das autoras que tentou entender e explicar o 

fenômeno do fascismo. Em sua teoria, Arendt
8
 coloca o fascismo como um regime totalitário 

de massas, que segundo a autora, seriam amorfas e teriam se perdido no processo de transição 

do antigo regime para a modernidade. Em clara pretensão de alocar o fascismo como uma 

espécie de “terceira via” sócio-política, em algum sentido, fará coro com a leitura que 

Benedetto Croce fez sobre o fascismo. Que segundo ele, não teria nenhuma ligação com a 

tradição burguesa, em outras palavras, seria um ponto fora da curva da história da sociedade 

liberal burguesa.
9
 

Entretanto, Hannah Arendt
10

 atesta para uma meia culpa da burguesia no processo de 

formação do fenômeno de massas. Segundo ela, o grande erro da burguesia liberal, foi não ter 

incorporado a massa amorfa em prol de sua hegemonia e tutela. E essa massa tivera sido, 

ainda que desprovida de sua consciência autônoma total, a principal agente protagonista do 

movimento totalitário do fascismo, que segundo ela, não tem caráter burguês porque embora o 

movimento fascista de cunho totalitárioreivindique o individualismo, ele destrói a esfera 

pública e também a privada. E nesse sentido o líder, Hitler e Mussolini por exemplo, são 

como funcionários de uma massa desprovida de classe e consciência total por ocasião de se 

                                                 
7
 GENTILE, Giovanni. O manifesto dos intelectuais do fascismo. In: BARTOLOTTI, Mirela (org). O fascismo: 

origens e análise critica. Lisboa: Ed.70, 1969.p. 51. 
8
 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo, totalitarismo. São Paulo: Cia das 

letras, 1989. 355-376. 
9
 CROCE, Benedetto. Il fascismo como periculo mondiale e la liberta italiana nella liberta del mondo.In: Per la 

nuova vita dell’Italia, Scriti e Discorsi (1943-1944). Napoli: Ricardi, 1944. In: BARTOLOTTI, Mirela (org). O 

fascismo: origens e análise critica. Lisboa: Ed.70, 1969.p.131-135. 
10

ARENDT, op.cit. 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
            24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

414 

 

sentirem perdidas e atomizadas. Mas a autora vai além, como é possível observar na seguinte 

passagem, 

Os movimentos totalitários são possíveis onde quer que existam massas que 

por um motivo ou outro, desenvolveram certo gosto pela organização 

política. As massas não se unem pela consciência de um interesse comum e 

falta-lhes aquela específica articulação de classes que se expressa em 

objetivos determinados, limitados e atingíveis.
11

 

 

Com base no fragmento citado acima podemos inferir a quais interesses a 

intelectualidade da autora serve. A mesma deixa claro que não é papel das massas estar 

incorporada às decisões políticas de maneira ativa, pois essa função cabe às classes 

dominantes que tem a preparação adequada para tal função. Sendo assim, podemos concluir 

que no pensamento da autora não é possível que as massas adquiram consciência política e 

organização social sofisticada, pois estão condenadas a priori à desordem e o caos. 

Demonstrando assim que sua posição dentro do bojo da luta de classes está ao lado das 

classes dominantes. 

Todavia, com outro tipo de leitura, de norte teórico weberiano, o autor Ian Kershaw, 

tece críticas sobre uma historiografia marxista que segundo ele teria desprezado o papel de 

Hitler no fenômeno do nazismo (o fascismo alemão). E também uma historiografia que teria 

exagerado no poder de Hitler. Desse modo o autor procura intermediar essas duas 

perspectivas e sobressair sua tese. Porém, é importante destacar que isso não quer dizer que 

ele seja uma nova via, ou, uma alternativa às leituras marxistas ou liberais. Ele se coloca sim 

como uma leitura distinta, mas ainda dentro do campo teórico burguês. De modo geral, para 

Kershaw
12

, Hitler era um líder carismático dentro de um arquétipo da dominação carismática 

conceituada por Weber. Ou seja, um líder que surge em momentos instáveis, de crise, com 

uma sociedade mais fragilizada. E é a partir dessa crise psicossocial que se tem o cenário 

propício para a dominação carismática. 

Pensando numa história mais distante da cultura política alemã, Kershaw define Hitler 

como um salvacionista. Ancorado numa tradição cultural alemã de “heróis salvacionistas”. 

Em certa medida, para ele as massas se encontram a mercê do salvador. E atribui isso a 

irracionalidade das massas que partem do desespero em busca de uma salvação para seus 

males.
13

 

                                                 
11

 Ibidem., p.361. 
12

 KERSHAW, Ian. Hitler: um perfil do poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. p.9-22. 
13

 Ibidem. 
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Contudo, mesmo fazendo parte de uma mesma tradição teórica weberiana, Norbert Elias 

atribui outra chave interpretativa para o fenômeno fascista. Primeiramente, para ele o 

individuo não é simplesmente atomizado e tem portanto seu protagonismo. Mas sobretudo, 

para Elias
14

 o que ocorreu na Alemanha (que é seu objeto de estudo), e o fracasso da 

República de Weimar, se dá por esta ter ferido o “habitus” nacional da história do povo 

alemão. E que por isso ocorreu uma ruptura com o intuito de restabelecer um modo de 

governo ancorado numa tradição de um habitus do povo alemão que tem por característica o 

autoritarismo e afeição a líderes salvacionistas. Tudo o que o III Reich resgata sob a liderança 

de Hitler.  

Para dar força a sua argumentação, Norbert Elias faz um trabalho onde procura 

estabelecer certa estrutura desse habitus alemão como um fenômeno de longa duração. O que 

também trás um forte determinismo cultural em sua obra. Um fatalismo radical, que embora 

acredite em mudança do habitus de um povo numa perspectiva de um tempo de longuíssima 

duração, no caso alemão é como se tivesse sido inevitável o advento do nazismo na 

Alemanha. 

Também é destacado pelo autor, romances da própria época da República de Weimar. 

Onde tenta sustentar uma espécie de feudalização da burguesia alemã. Uma modernização 

conservadora, ou seja, sem rupturas jacobinas. Onde o Estado se moderniza, mas mantendo 

elementos estruturais da velha ordem hegemônica. 

Contudo, existe uma determinada historiografia que traz o fascismo como fenômeno 

revolucionário e inteiramente novo. Como a própria Arendt
15

, com uma noção de revolução 

distinta na qual argumenta que o regime totalitário nazista mexe com as estruturas sociais e 

culturais. Eportanto, ainda que não haja alteração no campo econômico, e as classes 

dominantes permaneçam no poder, a autora entende o fascismo como revolucionário.  

Seguindo essa linha de explicação que entende o fascismo como “3ª via”, encontram-se 

compilados no trabalho crítico de Enzo Traverso,autores que sustentam o mesmo. Traverso é 

bastante feliz ao elucidar em seu trabalho a base teórica de tal revisionismo acerca do 

fascismo, tendo os percursores da vertente da 3ª via do fascismo em autores como: Felice, 

Gentile, Mosse e Sternhell. Tais autores se propuseram a estudar o fascismo de dentro pra 

fora, categorizando o consenso em torno da figura de Mussolini.
16

 

                                                 
14

 ELIAS, Norbert. Os Alemães. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.p.15-31; 52-68. 
15

 ARENDT, op.cit. 
16

 TRAVERSO, Enzo. Interpretar el fascismo. Ayer. 60, 2005 (4).p.227-258. 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
            24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

416 

 

O autor destaca a definição de Mosse, para o fascismo, que entendia o fascismo como 

natureza moderna e revolucionária com origens na tradição de esquerda de matriz 

jacobina. 

Não obstante na seguinte passagem fica evidentemente clara a conceituação do 

fenômeno fascista pelos autores Mosse e Gentile, que tem por principio a mesma ideia de 

consenso de De Felice, das massas em torno da figura de Mussolini. 

 

el fascismo fue a la vez una revolución, una ideología, una visión del mundo 

y una cultura. Una revolución, puesto que queria crear una nueva sociedad. 

Una ideología, porque había reformulado el nacionalismo desde una 

perspectiva que, después de haber rechazado el marxismo, se oponía tanto al 

conservadurismo como al liberalismo, buscando una nueva vía. Una visión 

del mundo, ya que queria crear un hombre nuevo y porque se presentaba 

como el destino providencial de la nación. Y una cultura, dado que su 

proyecto se inscribía em las prácticas sociales que aspiraban a transformar el 

imaginário colectivo, modificar los estilos de vida, suprimir toda división 

entre vida privada y vida pública. Se trata, por lo antes enunciado, de una 

«revolución de derechas» 9, basada en un proyecto de reorganización global 

de la sociedad, si no de construcción de una civilización nueva, cuyo motor 

residia em las capas medias y cuyo presupuesto era la búsqueda de uma 

alternativa tanto al liberalismo como al socialismo 10. Dicho de outra 

manera, una revolución a la vez antiliberal, antimarxista, espiritual y 

«comunitaria» 11
17

 

 

Traverso demonstra inclusive que os autores compartilham da ideia de fascismo como 

“modernização totalitária”. Em contraposição com a ideia de modernização conservadora ou 

reacionária. Pois o fenômeno é “totalmente revolucionário”
18

. Nesse sentido, o fascismo traz 

uma revolução cultural sobretudo, que age resgatando a ideia de comunidade. Enfrentando a 

atomização do indivíduo para dar, ou melhor, resgatar um senso de comunidade que se perde 

no processo de transição para a modernidade. Ou seja, tais autores desconsideram a realidade 

do conflito de classes impulsionado pelos fascistas, basicamente é como se o fascismo tivesse 

superado a oposição entre classes, ou, ainda mais perturbador, como se o fascismo não 

reproduzisse a lógica expansiva do capitalismo em sua forma mais brutal. E definitivamente, 

tais autores sequer consideram que as classes dominantes, inclusive a própria monarquia, não 

são derrubadas, pelo contrário, compõem o regime fascista apoiando e financiando sua 

barbárie justamente por ser conveniente aos interesses privados e da burguesia, como veremos 

mais adiante. 

                                                 
17

 Ibidem., p.231. 
18

 Ibidem. 
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Não obstante, passada essa primeira parte do presente trabalho, parece ser candente em 

quase todas as abordagens acima, uma espécie de culpabilização das “massas”, seja por sua 

incapacidade ou até mesmo por sua “natureza” caótica. Mas não só, na orientação teórica 

desses autores liberais, conservadores e weberianos, fica claro o apagamento das classes e 

todo o conflito existente entre proletariado e burguesia do período analisado. Em última 

medida, o somatório dessas análises faz parecer existir uma pré-disposição das “massas” ou 

“povo” (que eles sequer caracterizam bem, e dentre as leituras desses autores ora pode ser 

entendido como camponeses, ora como pequena burguesia, ou os dois, mas ainda assim de 

maneira muito nebulosa e problemática), em reproduzir a barbárie quando estas não se 

encontram sob a dominação política de uma classe “iluminada” e preparada para manter e 

conduzir a ordem.Classe e ordem que na leitura de mundo deles pode ser entendida por classe 

burguesa e ordem “democrática representativa”. 

Com efeito, de modo a contrapor em alguns sentidos a historiografia até então 

destacada, irei elencar leituras acerca do fascismo norteadas por uma base teórica marxista. 

Que assim como o primeiro bloco de autores, também não é um bloco homogêneo.  

Com base novamente nas fontes organizadas por Bartolotti, podemos inferir a 

interpretação da III Internacional, principalmente a partir dos escritos de Bordiga, que 

considerava o fascismo como um fenômeno inevitável do processo de desenvolvimento do 

capitalismo
19

. Ou seja, uma visão mecanicista e simplista de um fenômeno bem mais 

complexo. Bordiga também acreditava que o fascismo e sua violência se dava como resposta 

a ofensiva da classe trabalhadora.
20

 

Não obstante, dentro de um arquétipo reformista do socialismo está Otto Bauer, que 

defendia reformas graduais para se atingir ao socialismo. E defendia que o fascismo era uma 

ação da burguesia que suprimia seus próprios direitos para atacar e inibir o socialismo 

reformista
21

. 

Com efeito, Bauer trás pela primeira vez um caráter explicativo histórico do fascismo. 

Considerando-o como derivação do contexto. O autor classifica o fascismo como 

                                                 
19

 BORDIGA, Amadeo e TERRACINI, Umberto. Teses sobre a Tática. In: BARTOLOTTI, M. (org). O 

fascismo: origens e análise critica. Lisboa: Ed.70, 1969.p.62-69. 
20

 E nesse sentido o autor estava em parte correto na sua análise. Pois um dos alvos do fascismo era justamente a 

classe trabalhadora cada vez mais insatisfeita e contestadora da ordem. Mas definitivamente esse não era o único 

fator motivacional do fascismo. 
21

 BAUER, Otto. O fascismo. In: FALCON, Francisco etalli (org). Fascismo. Rio de Janeiro: Eldorado, 1974. 

p.67-87. 
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bonapartismo
22

. Entretanto, ditaduras bonapartistas atuam reprimindo a oposição, mas 

convivendo com ela, e agem para desengajar sobretudo a classe trabalhadora. Já a ditadura 

fascista, não convive com oposição, a oposição é aniquilada e em alguma medida agem 

engajando grandes setores da sociedade em prol de uma unidade coesa e mitificada. 

Todavia, a partir da derivação do contexto, Otto Bauer elenca três motivações para o 

fascismo: A grande guerra, crise de 1929 e a volta da guerra de uma pequena burguesia 

militar. Nesse tocante o movimento fascista começa com a pequena burguesia e os 

camponeses. Mas recebem respaldo também do grande capital da alta burguesia. Desejosa que 

os fascistas freassem a classe trabalhadora. 

Contudo, o autor relativiza em certo ponto a participação direta da burguesia no regime 

fascista. Pois segundo ele, a burguesia teria perdido a mão com os fascistas e teriam se 

tornado fantoches na mão deles. E nesse sentido a burguesia teria delegado as diretrizes do 

regime aos fascistas. 

Reservei para o final desse trabalho com o intuito de conclui-lo, as contribuições 

bastante pertinentes de Daniel Guerin. Em que pese as contribuições de todos os autores aqui 

analisados e destacados. É de suma importância para os objetivos desse trabalho, demonstrar a 

interpretação do autor. 

Em seu texto, Guerin
23

 critica os revolucionários que analisaram o processo do fascismo 

antes dele, por terem uma tendência “natural” a ver tudo do seu ponto de vista. E achavam 

que o fascismo teria sido recorrido pelo capitalismo única e exclusivamente para vencer a 

revolução proletária que ameaçava a burguesia; como acreditava Bordiga citado mais acima. 

Embora tenha sua verdade, o autor argumenta que não havia perigo iminente de revolução. Na 

realidade a burguesia recorre ao fascismo para se proteger dos transtornos ocasionados pelo 

seu próprio sistema econômico. Ou seja, nessa perspectiva o mal estava mais internamente do 

que fora do arcabouço burguês. 

Um excelente ponto lembrado pelo autor ressalta que em períodos de conturbação a 

burguesia não hesita em suprimir a democracia. Embora não necessariamente isso sempre 

ocorra de maneira brutal. Como no caso dos EUA com o New Deal, que materializa uma 

                                                 
22

 Que de modo geral pode ser entendido como uma saída da burguesia para momentos de instabilidade e crise 

de seu domínio de classe. Ou seja, um dispositivo criado para fins de manutenção da dominação social burguesa, 

mesmo que isso implique na contradição de abdicar de seu poder político direto através da supressão de sua 

própria democracia. E para melhor entendimento vale conferir a seguinte obra: MARX, K. O 18 de brumário de 

Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011. 
23

 GUERIN, Daniel. Fascismo y Gran Capital. Madrid: Editorial Fundamentos, 1973. 
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reparação do Estado sem ter de suprimir a democracia
24

. Nesse sentido, Guerinconsidera que 

em momentos de crise de hegemonia, a burguesia apela para uma modernização conservadora 

ou revolução passiva para garantir sua hegemonia e restabelecer a ordem e o status quo. 

Resguardando seus privilégios de classe dominante.  

Com efeito, Guerin analisa que enquanto as indústrias “pesadas” abraçaram desde o 

principio o nazismo pelos benefícios óbvios que este traria para suas pretensões de 

crescimento de seu lucro exponencial, por serem indústrias que tinham muito a ganhar com a 

guerra.
25

 As indústrias “ligeiras”, a priori, tem certo estranhamento com o nazismo, porém, 

acabam aceitando-o em função da estabilização que o Estado fascista consegue obter da classe 

trabalhadora, construindo certa coesão social que esses setores almejavam.
26

 

Outro ponto importante da obra de Guerin é a leitura da mística própria do fascismo. O 

líder torna-se a nação. Há portanto uma construção cultural no fascismo a partir do Estado. 

Hitler se utiliza das ferramentas e recursos retóricos de alienação e dominação da Igreja, mas 

isso não significa que os nazistas quisessem suprimir a Igreja. Afinal, o próprio Papa o 

apoiava.
27

 

 

CONCLUSÃO 

Após apresentar de maneira geral alguns dos principais autores que escreveram sobre o 

fascismo, concluímos que o fascismo tem aspectos da modernidade sim, mas isso não 

significa que o movimento fascista tenha sido necessariamente revolucionário. Pois como foi 

destacado no inicio desse trabalho, o conservadorismo não se nega a mudanças, pelo 

contrário, faz parte da ordem natural das coisas. Mas essa mudança fascista foi efetuada a 

base de uma ordenação sistemática, que como analisado por Guerin, tinham como intenção 

solucionar a crise burguesa gerada pelo seu próprio sistema econômico. Mas isso é efetuado 

sem perder a essência conservadora das classes dominantes, que fizeram providenciar a 

salvação e manutenção de seus próprios privilégios. Utilizando as massas em situação de 

miséria na maior parte dos casos como impulso para seus objetivos, mas sem permitir que 

estas tomassem a dianteira do regime. 

                                                 
24

 Ibidem. 
25

 E nesse sentido a expansão da influência do capital italiano e alemão em futuras áreas de colônias como era o 

caso de grandes potências imperialistas, fazia parte da motivação de se ter um Estado forte para concorrer no 

cenário internacional do capital. 
26

 GUERIN, op.cit. 
27

 Ibidem. 
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Certamente, as leituras não marxistas aqui apresentadas, partem de princípios 

evidentemente distintos aos da luta de classes do materialismo histórico e dialético. Uma vez 

que por mais que esses autores considerem ricos, pobres, burgueses, trabalhadores, não o 

fazem a partir da consideração do solo concreto de lutas históricas entre tais classes, e por isso 

em muitas de suas colocações se utilizam de termos abstratos e sem definições profundas, 

como por exemplo: “povo”. Utilizar-se desse conceito pode ser bastante complicado pois 

acaba por alocar setores sociais com culturas e condições históricas distintas em uma mesma 

estratificação. Mas, toda posição assumida em um trabalho científico possui sua intenção e 

ideologia. Esse tipo de colocação não se faz por ingenuidade ou descuido, pelo contrário, é 

extremamente consciente e proposital. 

Procurou-se nesse trabalho assumir o compromisso cientifico do historiador que se 

pretende produzir verdades e não especulações idealizadas. Portanto, é extremamente 

necessário investigar determinados acontecimentos se utilizando de fontes, métodos, e 

também teoria que possa dar sentido a sua articulação. Não se pode simplesmente 

negligenciar quaisquer desses pilares da pesquisa e elaborar abstrações sem correspondência 

concreta do que se analisa. E nesse sentido cabe a citação a seguir, de modo a ilustrar bem que 

tipo de referência científicautilizamos e defendemos. 

 

Não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a 

consciência. Na primeira forma de considerar as coisas, partimos da 

consciência como sendo o indivíduo vivo; na segunda, que corresponde à 

vida real, partimos dos próprios indivíduos reais e vivos, e consideramos a 

consciência unicamente como a sua consciência. Essa forma de considerar as 

coisas não é isenta de pressupostos. Ela parte das premissas reais e não as 

abandona por um instante sequer. Essas premissas são os homens, não os 

homens isolados e definidos de algum modo imaginário, mas envolvidos em 

seu processo de desenvolvimento real em determinadas condições, 

desenvolvimento esse empiricamente visível. Desde que se represente esse 

processo de atividade vital, a história deixa de ser uma coleção de fatos sem 

vida, tal como é para os empiristas, que são eles próprios também abstratos, 

ou a ação imaginária de sujeitos imaginários, tal como é para os idealistas.
28

 

 

 Ora, sendo a história uma ciência, o compromisso do historiador não pode ser 

sustentado somente por sua opinião ou ponto de vista. Pois, se formos considerar esse 

relativismo absoluta (e absurdo), a própria funcionalidade do historiador entra em cheque. 

Torna-se questionável ao ponto, por exemplo, de dar brechas ao irracionalismo que nega a 

                                                 
28

 MARX, Karl; ENGELS, F. A Ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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própria existência do holocausto, logo, é preciso ter responsabilidade social com aquilo que 

pretendamos estudar e produzir para a sociedade. 

Por fim, acreditamos que dentro dos objetivos e possibilidades do trabalho, foi possível 

elaborar de forma bem geral um balanço crítico da historiografia aqui analisada. Ressaltamos 

que muitos dos conceitos aqui discutidos ainda se encontram sob disputa. Principalmente em 

tempos de fim da história, certo revisionismo, desonestidade, e muita relativização de 

processos históricos delicados, que atendem a interesses muitas das vezes não declarados, mas 

interesses esses sem sombra de dúvida das classes dominantes.  
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O DESENVOLVIMENTO DA AVIAÇÃO NA LEGITIMAÇÃO DO 

ESTADO NOVO 

André Barbosa Fraga
1
 

 

 

O primeiro governo Vargas (1930-1945) mostrou-se um período marcado por 

consideráveis mudanças e inovações provenientes de iniciativas públicas e privadas no campo 

da aviação. Dessa forma, um dos aspectos mais significativos das décadas de 1930 e de 1940 

foi o protagonismo alcançado pelo avião, empregado como meio de comunicação, de 

comércio e de defesa. O desenvolvimento do setor aéreo civil e militar revelou-se uma das 

principais ações estratégicas elaboradas pelo governo Vargas na implantação de um projeto 

político, econômico e social de país concebido por ele, no qual a nação transformar-se-ia em 

uma potência aérea.Diante disso, o caminho mais seguro encontrado pelo governo para 

empreender alterações profundas no setor foi o de investir na elaboração de um projeto de 

Estado voltado à construção do que foi chamado na época de uma mentalidade aeronáutica. 

Ela consistia na tentativa de se generalizarem a compreensão e o interesse da população pelo 

desenvolvimento da navegação aérea, despertando em cada brasileiro o interesse de colaborar 

com a causa.  

No início do primeiro governo Vargas, as aviações no Brasil estavam desmembradas 

sob o controle de três ministérios distintos: da Viação e Obras Públicas, da Guerra e da 

Marinha. O primeiro se encarregava da aviação civil e os dois últimos das aviações militares. 

Essa forma de organização sofreu críticas ao longo do tempo, o que estimulou, principalmente 

a partir de 1935, o aparecimento de campanhas para a criação de um “Ministério do Ar”. Este, 

após instituído, encarregar-se-ia da unificação de todas as aviações do país. Os resultados 

bem-sucedidos do emprego da aviação na Segunda Guerra Mundial estimularam o governo 

brasileiro a consentir, no final de 1940, a realização de uma reforma significativa no setor. 

Dessa forma, em 20 de janeiro de 1941, foi criado o Ministério da Aeronáutica e escolhido 

para chefiar a Pasta Joaquim Pedro Salgado Filho, político gaúcho da confiança do presidente. 

Além disso, o grupo político que chegou ao poder por meio da Revolução de 1930, e 

se fortificou com a implantação do Estado Novo, identificou nessas mudanças e no 
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fortalecimento do setor aéreo, principalmente a partir de 1940, algo fundamental à própria 

legitimação do regime. Diante disso, procurar-se-á demonstrar neste trabalho como o governo 

ditatorial identificou no aparelho aéreo o caminho mais seguro e eficiente para potencializar o 

desenvolvimento das seguintes questões-chave no projeto administrativo e ideológico 

estadonovista: a unidade nacional (integração territorial), a defesa nacional (proteção das 

fronteiras) e a modernidade, o progresso e a civilização (expansão das regiões do interior, 

integrando-as às do litoral).  

 Em relação à unidade nacional, esse foi um dos temas nos quais o regime implantado 

em 1937 mais investiu.A própria expressão “unidade nacional” tornou-se um “slogan” 

intensamente repetido nas mais diversas produções culturais elaboradas pelo governo Vargas.
2
 

Inclusive, em análise que Adriano Codato e Walter Guandalini Jr. fizeram do conteúdo dos 

artigos presentes na principal revista produzida pelo DIP, a Cultura Política, um ponto é 

quase consensual nos artigos dos colaboradores da publicação: a unidade nacional é a maior 

realização do Estado Novo.
3
 Não à toa, esse regime político, para demonstrar o fortalecimento 

que a unidade nacional passaria a ter após a implementação dele, elaborou principalmente 

duas grandes ações simbólicas capazes de, na avaliação de seus criadores, sistematizar 

visualmente as diretrizes postas em vigor e demonstrar com tais rituais o enfraquecimento do 

federalismo, o fortalecimento do poder executivo e o caráter centralizador do regime: as 

cerimônias de queima das bandeiras estaduais e de entrega ao presidente da República de uma 

urna contendo terra retirada de todas as regiões do país. 

 A primeira delas, não à toa, foi executada exatamente dezessete dias após o golpe, o 

que revela uma preocupação imediata do regime havia pouco tempo instaurado com a 

elaboração de imagens, símbolos e rituais a lhe conferir legitimidade e a dar sustentação aos 

grupos políticos responsáveis por sua formação e funcionamento. Realizada no dia 27 de 

novembro, no Campo do Russel, no Rio de Janeiro, tal cerimônia, ao queimar uma bandeira 

de cada estado do Brasil, procurou fazer a população tomar conhecimento do texto da nova 

constituição recém-outorgada, que, no artigo segundo, extinguiu qualquer símbolo estadual, 

fosse ele a bandeira, o hino, o escudo ou as armas.
4
A segunda cerimônia, por sua vez, foi 

                                                 
2
 GARCIA, Nelson Jahr. Estado Novo: ideologia e propaganda política. São Paulo: Loyola, 1982. P. 84. 

3
 Ver: CODATO, Adriano Nervo; GUANDALINI Jr, Walter. “Os autores e suas ideias: um estudo sobre a elite 

intelectual e o discurso político do Estado Novo”. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n°. 32, 2003. P. 

156. O artigo completo vai da página 145 a 164. 
4
 “A bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais são de uso obrigatório em todo o país. Não haverá outras 

bandeiras, hinos, escudos e armas. A lei regulará o uso dos símbolos nacionais”. BRASIL. Constituição dos 

Estados Unidos do Brasil, 10 de novembro de 1937. Alguns anos mais tarde, foi estabelecido o Decreto-Lei n°. 
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elaborada no dia 5 de novembro de 1940, no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, sede do 

Departamento de Imprensa e Propaganda, como parte integrante das comemorações do 

decênio da Revolução de 1930. O evento, intitulado “As palavras dos Estados”, quis 

promover uma demonstração simbólica da unidade nacional. Para isso, vinte e dois alunos do 

Instituto de Educação depositaram em uma grande urna de prata, feita especialmente para o 

evento, punhados de terras trazidos de cada unidade da Federação.
5
 

Ou seja, conservar a unidade política e territorial do Brasil desde o início já era uma 

das maiores preocupações do Estado Novo. No entanto, tal tarefa se fortaleceu após a eclosão 

da Segunda Guerra Mundial e principalmente com a entrada do país no conflito, a partir de 

1942. Quando o Brasil se tornou uma das nações beligerantes, a questão da unidade nacional 

passou a desempenhar uma posição estratégica e importância fulcral nas ações do regime. 

Sendo assim, logo os seus integrantes perceberam que o avião se apresentava como uma das 

principais ferramentas com potencial para garantir a preservação desse fator. Inclusive, essa 

foi uma das justificativas preponderantes dadas por Vargas para explicar o seu interesse no 

desenvolvimento da aviação. Para ele, a extensão do território brasileiro demonstrava a vital 

necessidade da navegação aérea, pois sem o avião, que “faz praticamente desaparecer a noção 

das distâncias, não teríamos dominado os grandes hiatos que separam entre si os diversos 

núcleos da vida brasileira, disseminados sobre uma superfície de mais de oito milhões de 

quilômetros quadrados”.
6
 

 Passados alguns meses, o chefe de Estado voltou a dar justificativa semelhante para o 

que o teria motivado a investir na navegação aérea. Em nome da Força Aérea Brasileira, o 

ministro da Aeronáutica, Salgado Filho, promoveu uma homenagem ao presidente, 

integrando-a às comemorações de cinco anos de instauração do Estado Novo. Nela, foi 

oferecido um almoço, no dia 8 de novembro de 1942, no salão de honra do Jockey Clube, na 

Gávea, do qual participaram os titulares das Pastas da Guerra e da Marinha, bem como outras 

autoridades militares e civis. A mesa do local estava disposta de forma a dar a ideia de uma 

grande bandeira brasileira, confeccionada em flores naturais
7
. Na ocasião, dois discursos 

                                                                                                                                                         
4.545, de 31 de julho de 1942, que dispunha sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais brasileiros, 

definindo os padrões oficiais de sua confecção e uso, sendo compostos pela bandeira, pelo hino, pelas armas e 

pelo selo nacionais. 
5
 “As comemorações do decênio da Revolução”. Jornal Correio da Manhã, Rio de Janeiro, domingo, 27 de 

outubro de 1940. P. 3. 
6
 Ver: “O primeiro aniversário da instalação do Ministério da Aeronáutica”. Revista Cultura Política, ano II, 

num. 13, março. Rio de Janeiro: DIP, 1942. P. 213. O artigo completo está situado da página 211 a 215. 
7
 Ver: Comemorações do Estado Nacional (1937-1942): na voz das classes e na palavra do chefe. Rio de 

Janeiro: DIP, 1943. P. 5 e 7. 
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foram pronunciados, o do ministro da Aeronáutica, justificando a homenagem, e o do Getúlio 

Vargas, agradecendo-a. Em um trecho, o presidente destacou novamente a questão da unidade 

nacional: 

Senhores: 

É evidente a necessidade brasileira de dominar o espaço aéreo. A vastidão do 

nosso território em diferente situação geográfica talvez não impusesse, por si 

só esta determinação. Se a nossa fisionomia geográfica fosse a duma planície 

sulcada de rios mansos ou constituísse um platô único, sem maiores 

acidentes de certo os fios de aço dos trilhos ferroviários dariam satisfação 

completa às exigências do nosso crescimento econômico. Acontece, porém, 

coisa bem diversa. A variedade do meio físico, as condições históricas do 

povoamento e a enorme extensão territorial impõem-nos a conquista do 

elemento mais novo nas comunicações e transportes. 

Só a navegação aérea pode, verdadeiramente, criar os laços internos de nossa 

completa unidade e acudir com presteza e segurança ao reclamo urgente das 

nossas necessidades.
8
 

  

Além da unidade nacional, outra questão que mobilizou bastante os integrantes da 

administração de Vargas foi a defesa nacional, quer interna, quer externa. Os esforços em 

torno dela estiveram na ordem do dia desde a chegada de Getúlio à presidência da 

República.Discussões a respeito do melhor desenvolvimento aéreo do país já vinham sendo 

elaboradas por membros das Forças Armadas e também por civis,principalmente a partir de 

1935. No entanto, foi apenas durante a Segunda Guerra Mundial, diante da necessidade de 

garantia da soberania nacional, que Getúlio Vargas aprovou a reorganização e unificação da 

aviação brasileira. Portanto, a preocupação com a questão da defesa nacional teve um peso 

significativo, embasando a decisão do chefe de Estado de criar o Ministério da Aeronáutica e 

a Força Aérea Brasileira, em janeiro de 1941. Com esses mesmos argumentos, as produções 

literárias a cargo do DIP justificaram aos leitores a medida tomada pelo presidente. Por 

exemplo, a revista Cultura Política lançou, em 22 de agosto de 1943, uma edição 

extraordinária sobre o Brasil na Guerra. Nela, apresentou uma seção intitulada “As Forças 

Armadas do Brasil e a Guerra” para cada uma das instituições militares. Na dedicada à 

aviação, o artigo “A atuação da Força Aérea Brasileira na guerra” acabou justificando a 

criação do ministério presidido por Salgado Filho, ao fazer uma retrospectiva dos fatores que 

haviam levado ao rápido desenvolvimento da FAB. 

                                                 
8
 Ibidem. P. 17. A revista Cultura Política também publicou o discurso na íntegra. Ver: “Os cinco anos do 

Estado Nacional na palavra do Presidente Vargas”. Revista Cultura Política, ano II, num. 22, dezembro. Rio de 

Janeiro: DIP, 1942. Pp. 7-9. 
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Segundo o periódico, Getúlio Vargas justificou sua atitude dizendo que a tomou 

porque a aviação brasileira precisava ser dotada de eficiência e aparelhamento indispensáveis 

à segurança do país. A publicação acrescentou, ainda, que o primeiro titular do ministério, 

pouco depois de assumir o cargo, dizia que a nova Pasta vinha atender a um imperativo da 

defesa nacional.
9
 A revista esclareceu também que embora a necessidade de criação desse 

ministério, capaz de uniformemente ampliar e coordenar técnica e economicamente a aviação 

brasileira e estimular o seu desenvolvimento, “(...) se houvesse tornado evidente desde muito 

tempo (...), convém assinalar que foi a guerra o fator operante dessa perfeita amálgama das 

três aviações que possuíamos”.
10

 Para concluir, a matéria fundamentou a decisão tomada pelo 

presidente naquele momento da seguinte forma: 

 

Na desoladora luta, de que somos contemporâneos, a aviação entrou 

definitivamente em linha de conta como uma força que surpreendeu pela 

potência destruidora como também por ser força oponente e capaz de anular 

os ataques aéreos. Muitas das vitórias espetaculares, que estarreceram o 

mundo, ficaram devendo a essa arma todo ou grande parte do seu êxito. 

Com os ensinamentos que nos vinham de fora, era óbvio que o Brasil não 

podia continuar com a aviação dividida por três Ministérios, cada um 

cuidando de sua. A guerra foi o argumento decisivo. Não estávamos ainda 

empenhados nela. Entretanto, percebíamos claramente a necessidade de nos 

fortalecer com a arma mais ao alcance das nossas possibilidades.  Não 

estávamos diretamente ameaçados, naquela ocasião. Mas a ameaça se 

aproximava cada vez mais do continente americano, porque a guerra se 

alastrava pela Europa e já penetrara a África, onde o hemisfério ocidental 

devia ter, no século da aviação, as linhas naturais de defesa. O Atlântico 

deixou de ser um obstáculo. Os grandes bombardeiros podiam transpô-lo em 

horas.
11

 

 

 Dessa forma, sem dúvida, a unificação das forças aéreas nacionais em torno de um só 

ministério, concentrando nele todas as atividades de aviação do país, quer militares, quer 

civis, foi consequência, em grande medida, das preocupações com a defesa nacional. Indicam 

isso também as falas do ministro da Aeronáutica e do presidente da República no almoço de 8 

de novembro de 1942, oferecido a Vargas por Salgado Filho, em nome da Força Aérea 

Brasileira, no salão de honra do hipódromo da Gávea, em homenagem aos cinco anos de 

fundação do Estado Novo. O detentor da Pasta da Aeronáutica, no discurso que proferiu na 

                                                 
9
 Ver: “A atuação da Força Aérea Brasileira na guerra”. Revista Cultura Política, ano III, num. 31, 22 de agosto. 

Rio de Janeiro: DIP, 1943. Edição Extraordinária O Brasil na Guerra. P. 213. 
10

 Idem. 
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 Idem. P. 214 e 215. O artigo completo vai da página 213 a 220. 
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ocasião, com um balanço da atuação de seu ministério em quase dois anos de funcionamento, 

voltou a dar destaque a esse fator. 

 No momento em que o Brasil já se mobilizava para a guerra, na qual havia entrado três 

meses antes, Salgado Filho assinalou aquela que ainda era uma de suas principais 

preocupações: o cuidado com a segurança. Lembrou que por possuir um território de oito e 

meio milhões de quilômetros quadrados e um litoral de mais de três mil milhas a resguardar, o 

país precisava estar preparado, aparelhando as Forças Armadas.
12

 Em sua hora de se 

pronunciar, Vargas concordou e acrescentou que somente a navegação aérea poderia 

verdadeiramente “acudir com presteza e segurança ao reclamo urgente das nossas 

necessidades. Quando um avião de guerra varre o nosso litoral amplo, afunda e afugenta 

barcos inimigos (...) serve de maneira insubstituível ao país (...)”.
13

 Ao final de sua exposição, 

o presidente propôs que todos reunidos para o almoço fizessem um brinde pela glória da 

aviação brasileira e pelo constante aperfeiçoamento dela como fator decisivo da defesa.
14

 

Nesse contexto de mudanças e inovações que marcaram as décadas de 1930 e 1940, 

claramente se pode constatar outra grande questão de preocupação do governo, a somar-se à 

unidade nacional e à defesa nacional: a formação de um Brasil novo e moderno, capaz de 

garantir o progresso econômico, político e social, galgando, como consequência, o lugar 

privilegiado do país entre as nações mais civilizadas do mundo. Novamente, os integrantes do 

regime concluíram que tal fator, assim como já havia ocorrido aos demais, para ser bem 

trabalhado e desenvolvido de modo a obter resultados significativos, necessitava 

primordialmente da utilização da navegação aérea. Em suma, a modernização do Brasil seria 

levada a cabo principalmente pelo meio de transporte mais recente e moderno. Portanto, o 

avião, com sua rapidez e com o alcance de áreas antes consideradas quase intransponíveis, 

daria suporte e condições para que o progresso pudesse ocorrer da melhor maneira possível. 

 Nesse sentido, palavras-chave como “modernidade”, “progresso” e “civilização” 

foram intensamente repercutidas nas produções literárias do Departamento de Imprensa e 

Propaganda, demonstrando que o avião seria a ferramenta mais indicada e eficaz para 

efetivamente torná-las realidade. Esse meio de transporte, se bem desenvolvido, romperia 

com oatraso, a tradição, a estagnação do desenvolvimento e a incivilidade, que estavam, na 

avaliação do governo, em grande medida enraizados na trajetória cultural e econômica do 

                                                 
12

 Ver: Comemorações do Estado Nacional (1937-1942): na voz das classes e na palavra do chefe. Rio de 

Janeiro: DIP, 1943. P. 16. 
13

 Ibidem. P. 17. 
14

 Ibidem. P. 21. 
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Brasil.Com o objetivo de relacionar esses aspectos ao desenvolvimento da navegação aérea, o 

setor de divulgação do DIP incluiu no interior de suas diferentes revistas várias matérias de 

propósito e lógica semelhantes: um jornalista do órgão mostra, em longa viagem de avião pelo 

interior do país, tanto as mudanças pelas quais as regiões estavam passando graças às 

realizações do governo quanto as reações do povo desses lugares diante da aparição do avião 

e da chegada do poder público e da modernidade. 

A publicação que melhor apresentou as impressões do “povo humilde” às intervenções 

governamentais e às alterações causadas em suas vidas, possibilitadas principalmente pelo 

emprego sistemático da navegação aérea, foi a revista Reportagens. O periódico produziu 

várias matérias decorrentes da viagem de um de seus repórteres a bordo de um dos cinco 

aviões encarregados de conduzir autoridades e jornalistas na inauguração da nova linha da 

empresa Condor, subvencionada pelo governo federal, a qual faria seu trajeto sobrevoando os 

sertões do Piauí e do Ceará e neles aterrissando. Claramente, os depoimentos selecionados a 

constar na versão final dos artigos aprovados para a impressão apresentavam um Brasil 

tradicional que começava a entrar em contato com o moderno e a ter sua vida transformada 

por ele. 

 Por exemplo, informou-se, no ponto intitulado “ouvindo os sertanejos”, que esses 

cinco aviões pousaram em São Benedito, localidade de Sobral a qual ainda não conhecia o 

trem. O repórter do DIP havia chegado a essa cidade em um dos aparelhos aéreos e, na feira, 

aproveitou para perguntar a uma sertaneja: 

 

– Você já tinha visto avião?  

– Tô cansada de vê avião, moço, mas nunca vi de magote... 

Magote, expressão popular do Nordeste, quer dizer amontoado, grupo. E ela 

se referia à esquadrilha, que repousava em terras de São Benedito, à sombra 

das mangueiras. E o avião, que ela estava cansada de ver nos céus da 

Ibiapaba, era o aparelho do Correio Aéreo Militar.
15

 
 

Enfim, claramente um dos modi operandi adotados pelo Estado Novo para alcançar a 

modernidade, o progresso e a civilização do país ancorava-se na utilização ampla e 

sistemática da navegação aérea. O plano do governo consistiu primeiramente em desenvolver 

as aviações civil, comercial e militar, e em ser capaz de criar aeroclubes, linhas regulares de 

transporte aéreo e pistas de aterrissagem, multiplicando os já existentes no território nacional, 

de forma a “colocar no mapa” determinadas localidades. Em seguida, tornou-se mais fácil 

                                                 
15

 Ver: “A aviação desbravando os sertões nordestinos”. Revista Reportagens, n°. 2. Rio de Janeiro: DIP, 1941. 

Não numerado. A citação encontra-se na segunda página do artigo. 
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disponibilizar serviços públicos indispensáveis ao desenvolvimento social e econômico das 

regiões. Então, conforme indicado nas publicações do DIP, a chegada do avião era muito 

aguardada pelos moradores de municípios mais afastados das capitais. Por exemplo, São 

Benedito, no Ceará, ganhou uma linha da Condor, subvencionada pelo governo federal. Um 

boletim afixado em local público convidou o povo para assistir à solenidade de inauguração 

dela, que alcançaria um percurso de mais de 1.200 quilômetros. Na circular, explicou-se à 

população que, a partir daquele momento, estariam entrando em uma nova era, na qual, 

acompanhando o ritmo da vida moderna, os são-beneditenses não poderiam “fugir aos anseios 

de progresso que invade o espírito humano neste século de tantas realizações”.
16

 

Talvez, a revista Dos Jornais e do Rádio, ao reproduzir artigo publicado originalmente 

no jornal O Dia, de São Paulo, tenha sido uma das publicações oficiais que melhor 

procuraram explicar ao povo a relação direta estabelecida pelo Estado Novo entre a 

navegação aérea e a modernidade: 

 

De fato, o que se não pode negar, a aviação é, atualmente, uma realidade 

concreta e insofismável. O seu desenvolvimento acelerou a marcha da 

civilização em todos os recantos da terra – modernizando seus costumes e 

ampliando suas possibilidades econômicas. 

Nosso país, por exemplo, pelo que se pode observar, fora de qualquer 

dúvida, tem encontrado na aviação a sua melhor amiga, cujo progresso é 

considerável... em todos os aspectos e em todos os setores. 

(...) 

De modo algum, ninguém poderá contestar o valor absoluto do avião. Ele, 

pelos reconhecidos benefícios que é capaz de prestar à humanidade, não 

deixa um ponto vulnerável sequer onde possa ser combatido – pelo 

contrário, sua influência na vida de uma nação é capital. As longínquas 

regiões do Brasil, onde a civilização ainda não chegou as grandes distâncias 

que somariam milhares de quilômetros jamais poderiam ser vencidas com 

espetacular facilidade e economia de tempo, se não fôra o auxílio desse 

importante pássaro mecânico que é, por sem dúvida, o expoente máximo da 

civilização e da prosperidade.
17

 

 

 Portanto, ao longo do Estado Novo, o governo não mediu esforços para criar um 

consenso em torno da ideia de que o caminho mais seguro e capaz de levar o Brasil a se 

desenvolver passava pela transformação do país em uma potência aérea. Nesse sentido, o 

avião foi visto como uma peça-chave na superação de determinados obstáculos encontrados 

pelo regime no transcurso da implantação de seu projeto político, social e econômico. De que 

                                                 
16

 Ibidem. A citação encontra-se na terceira e última página do artigo. 
17

 Ver: ALVARES, Geraldo Teixeira. “A aviação no futuro do Brasil”. Revista Dos Jornais e do Rádio (Dos 

Jornais, ano III, n°. 28) e (Do Rádio, ano I, n°. 2), outubro. Rio de Janeiro: DIP, 1943. P. 76 e 77. O artigo 

completo está situado da página 76 a 78. 
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forma garantir a unidade de uma nação localizada em um território de dimensões 

continentais? Como defendê-la de constantes ameaças estrangeiras e garantir sua soberania? 

De que maneira fazê-la moderna, ligando o interior ao litoral? O investimento na navegação 

aérea tornou-se a resposta a esses problemas.  
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O NOVO CHANCELER: PROPAGANDA NACIONAL-SOCIALISTA 

SOBRE ADOLF HITLER EM 1933 

 

Augusto Cesar Oliveira Martins
1
 

 

 Adolf Hitler, junto com o Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Partido 

Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães - NSDAP), subiu ao poder em 1933 quando 

foi apontado para a posição de chanceler pelo então presidente da fragilizada República de 

Weimar, Paul von Hindenburg
2
. 

 O 30 de janeiro de 1933, data de criação do novo gabinete que posicionou os nazistas 

em cargos dentro do governo, só foi possível graças as tensões provocadas pela crise do 

liberalismo, que colocava a Alemanha, país que alcançou certas melhorias na área econômica 

e social durante os anos 20 com o governo de Hindenburg, em situação de extrema pobreza e 

desemprego. Sendo assim, impulsionado por grandes figuras políticas que cercavam o 

presidente durante aquele mandato, Hindenburg, mesmo não sendo favorável a boa parte das 

medidas defendidas por Hitler e seus seguidores, concede o cargo para demonstrar uma certa 

atitude de preocupação perante os problemas que se desenrolavam dentro do território 

nacional, já que este começava a ser criticado por já não poder governar de maneira astuta 

devido a sua idade avançada. 

 Com o primeiro caminho tomado à institucionalização do poder totalitário
3
, Hitler se 

preocupa em como propagar a imagem de todo o processo de edificação do poder realizado 

por ele e seus seguidores. Por isso, logo após a sua nomeação como chanceler, é criado o 

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (Ministério do Reich para 

Esclarecimento Público e Propaganda) para construir uma idéia de Alemanha que os nazistas 

queriam passar ao povo alemão. Através desse ministério, inúmeras obras audiovisuais e 

literárias passaram pelas mãos de revisores autorizados pelo novo governo instaurado para a 

avaliação do conteúdo produzido. Além disso, inúmeros escritores acabaram se associando ao 

ministério para conseguir um certo prestígio na intenção de publicar seus trabalhos, nos quais, 

                                                 
1
 Graduando em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Membro do Laboratório de 

História, Cinema e Audiovisualidades (LHISCA). Pesquisador bolsista de iniciação científica (FAPERJ) 

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 
2
 Vale ressaltar que este foi líder do Großer Generalstab (Estado-Maior General) do Exército alemão durante a 

Primeira Guerra Mundial. 
3
 Cf ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo, totalitarismo. Tradução de 

Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
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grande parte deles, possuiriam um cunho propagandístico de informar, de maneira direta e 

objetiva, as diretrizes do partido. Entre esses escritores estava Wilfrid Bade, o autor do 

documento que será analisado nesse trabalho de pesquisa. 

 Pouco é conhecido sobre esse escritor, suas obras talvez consigam refletir um pouco 

da personalidade desse alemão que se filiou no Partido em 1930, trabalhando ao lado de 

Goebbels para a consolidação de uma propaganda que pudesse contribuir para o regime. Bade 

organizou e realizou uma gama de materiais propagandísticos que datam até o final da 

Segunda Guerra Mundial.  

 Em geral, o Ministério para Esclarecimento Público e Propaganda, além de promover 

a censura e a fiscalização de obras que não estivessem diretamente vinculadas a tal ministério, 

procurava, por meio de suas publicações, realizar:  

  

    […]o culto a Adolf Hitler; a ideia de pureza da raça superior; a substituição 

do individualismo pelo coletivismo; a valorização da Nação como bem 

supremo; a exaltação do trabalho; a eliminação dos conflitos sociais pela 

cooperação entre as classes; a organização da família como esteio da ordem 

social; a preparação da mulher para reprodução da raça; a formação do 

“homem novo” e da sociedade perfeita: ordeira, harmônica e coesa; a criação 

de estereótipos dos inimigos da nação, que apontavam o comunismo como o 

mal ameaçados dos ideais da civilização ocidental e acusavam os judeus de 

terem planos de dominação mundial.
4
 

 

 Suas metas, contudo, explicitadas de maneira bem objetiva por Wagner Pereira no 

trecho acima, partem do que Hitler acredita ser a propaganda ideal para lidar com as massas, e 

mais especificamente, as massas alemães. Sendo assim, traça as caraterísticas que deviam 

constatar na propaganda realizada pelos nazistas: 

 

    Toda propaganda deve ser popular e estabelecer o seu nível espiritual de 

acordo com a capacidade de compreensão do mais ignorante dentre aqueles a 

quem ela pretende se dirigir. Assim, a sua elevação espiritual deverá ser 

mantida tanto mais baixa quanto maior for a massa humana que ela deverá 

abranger. Tratando-se, como no caso da propaganda da manutenção de uma 

guerra, de atrair ao seu círculo de atividades um povo inteiro, deve-se 

proceder com o máximo cuidado, a fim de evitar concepções intelectuais 

demasiadamente elevadas. Quanto mais modesto for o seu lastro científico e 

quanto mais ela levar em consideração o sentimento da massa, tanto maior 

será o sucesso. […] Compreendendo-se, a necessidade da conquista da 

grande massa, pela propaganda, segue-se daí a seguinte doutrina: É errado 

querer dar à propaganda a variedade, por exemplo, do ensino científico. A 

                                                 
4
 PEREIRA, Wagner Pinheiro. O Espetáculo do Poder: Políticas de Comunicação e Propaganda nos Fascismos 

Europeus e nos Populismos Latino-americanos (1922 - 1955). In: PIRES, Ariel José.; GANDRA, Edgar Ávila; 

FRANCO NETTO, Fernando; SALES, Jean Rodrigues; e SEBRIAN, Raphael Nunes Nicoletti. (Org.). Do 

Político e Suas Interpretações. 1°ed.Campinas, SP: Pontes Editores, 2009, v. , p. 55. 
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capacidade de compreensão do povo é muito limitada, mas, em 

compensação, a capacidade de esquecer é grande. Assim sendo, a 

propaganda deve-se restringir a poucos pontos. E esses deverão ser 

valorizados como estribilhos, até que o último indivíduo consiga saber 

exatamente o que representa esse estribilho.
5
 

 

 Além disso, Hitler escreve no Mein Kampf os passos para que uma propaganda de 

massas consiga se consolidar sem grandes problemas, que seria a preocupação na realização 

de um material: simples, com poucas informações e sendo extremamente objetivo com o que 

se pretende, utilizando de artifícios de rápido entendimento através da captação de cores, 

imagens e de palavras; emotivo, por meio da transmissão de sentimentos já pre-existentes 

dentro da sociedade alemã, a exaltação do proletariado, em especial os envolvidos nas 

atividades do campo; e popular, com temas respectivos do cotidiano, com uma linguagem 

acessível e de fácil entendimento, preocupando-se também tem transmitir uma idéia 

maniqueísta de mundo, uma luta do bem contra o mal, de maneira a provocar uma reflexão 

sentimental acerca do conteúdo explicitado. 

 No campo teórico, é fácil perceber que existe uma preocupação com a semiótica, que 

vai sempre pesar no imaginário do alemão comum, isso porque não existia uma preocupação 

dentro da propaganda em explicar seu conteúdo através da razão e da experimentação 

científica, não que a propaganda não tenha se embasado no racionalismo e no racismo 

científico do século XIX, mas que a forma de transmitir essas informações não necessitava de 

uma “nota de rodapé” – não é do interesse de regimes autoritários se beneficiar de uma 

educação ou informação demasiadamente crítica que possa levar, a posteriori, a 

questionamentos do próprio governo. Os propagandistas de Hitler, e de outros sistemas que 

empregam o modelo explicado por Tchakhotine de propaganda, acreditam que seria mais fácil 

controlar as massas através do medo e da violência psíquica
6
. Essa afirmação pode ainda ser 

complementada por Wilhelm Reich, que afirma que o povo alemão possui uma pré-disposição 

para receber essas informações, isso devido ao sentimento de autoritarismo que já estava 

presente na sociedade alemã a muito tempo, explicando, em parte, o sucesso desse tipo 

propaganda
7
. 

 É possível então observar que a propaganda, mesmo sendo realizada de maneira 

simples, seguia uma gama extensa de metodologias para causar o efeito esperado na 

                                                 
5
 HITLER, Adolf. Minha Luta. Tradução de Klaus von Punchen. São Paulo: Centauro, 2016. p. 137-138. 

6
 TCHAKHOTINE, Serguei. A Violação das Massas pela Propaganda Política. Tradução de Miguel Arraes. [S. 

l. : s. n.], 2002. p. 8. 
7
 REICH, Wilhelm. Psicologia das Massas do Fascismo. Tradução de Maria da Graça M. Macedo. São Paulo: 

Martins Fontes, 2015. 
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sociedade alemã da época. É com isso que em 1933, Wilfrid Bade escreve o Deutschland 

Erwacht: Werden, Kampf und Sieg der NSDAP (Alemanha Desperta: trajetória, luta e vitória 

do NSDAP) para consolidar a história do Kampfzeit (Tempo de Luta) - nome dado pelos 

nazistas para o tempo em que “lutaram” para alcançar o poder - do Partido até sua ascensão à 

chancelaria em 1933. 

 Contudo, nesse pequeno trabalho, será realizada uma avaliação do primeiro capítulo 

desse documento: o que se refere a uma pequena biografia de Adolf Hitler. Como o partido 

nazista de 1933 narrou a vida de seu líder até 1933? Quais foram os elementos usados para 

apresentar as idéias secundarias à vida de Hitler? Estas são problemáticas que serão tratadas 

nesse trabalho. 

 

ADOLF HITLER: UMA BIOGRAFIA PROPAGANDÍSTICA 

 O início dessa análise, primeiramente, deve ser realizada ao observar como esse 

capítulo é construído e estruturado. Sendo assim, a primeira característica marcante é a 

presença da letra em fonte Fraktur.  

 Esse tipo de fonte foi muita utilizada durante os períodos anteriores ao Nazismo. 

Acredita-se que tenha sido retomada por nacionalistas, logo após a invasão napoleônica, 

preocupados em instaurar uma identidade nacional que pudesse encontrar raízes no antigo 

passado medieval e na era do romantismo alemão. Isso foi visto, a posteriori, como um traço 

cultural comum aos alemães durante a unificação. Talvez seja por isso que os nazistas tenham 

usado esse tipo de fonte na escrita desse documento, já que representa uma parte da história 

alemã na qual eles tinham orgulho em demonstrar em seu material propagandístico, buscando 

também continuar esse plano de criar uma alma nacional coletiva com base no “passado de 

glórias” – passado esse imaginado pelos nacionalistas da época. 

 Hitler, ao mesmo tempo que valorizava a tradição e a ligação com o passado alemão, 

prezava pela modernização por se identificar como um progressista e contemporâneo de seu 

tempo. Sendo assim, no início de sua carreira política, combateu os nacionalistas alemães do 

Deutschvölkische Freiheitspartei (Partido de Liberdade da Raça Alemã), já que os 

consideravam tradicionais demais, tendo como uma de suas pautas a utilização de uma forma 

de linguagem arcaica alemã
8
 – claro que divergências políticas e a própria relutância de Hitler 

de se aliar com outros partidos de cunho nacionalista causaram também esse combate as 
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 KLEMPERER, Victor. LTI: a linguagem do Terceiro Reich. Tradução de Miriam Bettina Paulina Oelsner. Rio 

de Janeiro: Contraponto Editora, 2009. p. 240. 
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demais facções. De qualquer forma, anos mais tarde, após o uso expressivo dessa fonte, os 

nazistas consideraram o Fraktur de origem judaica, abolindo seu uso em 1941. 

 O segundo ponto relevante para a compreensão completa de tal capítulo trabalhado, é 

observar como a narrativa da vida do Führer - Adolf Hitler - foi construída. 

 Nos quatro primeiros parágrafos é realizada uma apresentação do recém apontado 

chanceler de maneira a promover-lo como um líder já conhecido e respeitado no cenário 

nacional e internacional: 

 

    Hitler: que nome é hoje mais lembrado no mundo do que este? Em todos os 

países, em todos os continentes são conhecidas estas duas sílabas, associadas 

às idéias de grandeza e liderança. Não somente os milhões de seres humanos 

que - não apenas na Alemanha - elevam seus olhares a ele com admiração e 

esperança, senão também seus furibundos adversários têm de reconhecer, a 

contragosto, sua personalidade superior.
9
 

 

 Ian Kershaw, historiador britânico especializado em na figura de Adolf Hitler, afirma 

que essa “idéia de grandeza e liderança”, sentida pelo povo alemão, não condizia com a 

mentalidade de milhões cidadãos da época. Havia, para Kershaw, durante a chegada de Hitler 

a chancelaria, um sentimento de “medo, ansiedade, alarme, hostilidade […] em relação à 

presumível incapacidade do novo chanceler e seus colegas nazistas no gabinete - e também 

indiferença.”
10

. Sendo assim, era comum para a propaganda, não só nazista mas como toda 

que se diz política, transfigurar os fatos para seu próprio benefício, apresentando uma idéia de 

que Hitler já era aceito integralmente por seu povo através de uma visão messiânica que a 

propaganda repousava em cima do mesmo.  

 Toda a narrativa é realizada no mesmo intuito presente no trecho retirado a cima: 

promover o culto ao Führer da nação alemã, sempre usando artifícios de caráter religiosos 

para perpetuar a visão de que o mesmo seria o salvador da pátria, o homem a unir o povo sob 

uma bandeira e a levar seus seguidores à glória, ao Reich de 1000 anos. 

 Vale lembrar que a narrativa escrita por Bade, que se refere às origens de Adolf Hitler 

até a nova criação do partido em 1925, foi baseada inteiramente no Mein Kampf - livro escrito 

por Hitler durante sua prisão em Landsberg e publicado em 1925. Dessa forma, não é possível 

tanger com precisão as informações que no documento são colocadas, já que Hitler, de acordo 

com Joachim Fest, “se empenhou em dissimular e em idealizar um personagem para si 
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mesmo” se preocupando sempre em “dar à sua vida um elemento de fascínio carismático
11

, 

demonstrando, por vezes, “a inquietude que lhe assediava o temperamento introverso, inibido 

e cheio de dúvidas quanto a si mesmo”
12

. 

 Tendo os pontos apresentados acima relacionados a construção da figura de Adolf 

Hitler, podemos então prosseguir com a análise dos elementos presentes nessa narrativa 

escrita por Wilfrid Bade. 

 Sua vida começa a ser narrada a partir de seu nascimento na pequena cidade de Branau 

am Inn em 20 de abril de 1889, no estado da Alta Baviera. A partir desse primeiro ponto 

apresentado, começam a se traçar os elementos que definem o Führer de 1933, no qual se 

busca legitimar através desse capítulo. 

 O segundo ponto observado nessa análise, é a enfatização no que se refere a sua 

descendência e de sua identidade com o povo alemão: 

  

    Ali, na classe de história, ele compreende o que quer dizer ser alemão e 

nacionalista. Ali, com toda a insistência de que é capaz um adolescente, agita 

uma bandeira negra, branca e vermelha, utiliza a velha saudação alemã: 

Heil! e canta “Deutschland Deutschland, über alles”, ainda que os castigos 

chovam sobre ele. Hitler, o filho do oficial aduaneiro, se converte em um 

revolucionário alemão.
13

 

 

 Com esse trecho podemos observar a tentava de Bade em criar uma aproximação de 

Hitler com o povo alemão. Tal questão era de suma importância, já que nem todos os alemães 

estavam cientes sobre a história do novo chefe político, que mesmo sendo austríaco de 

nascença, ganhando sua nacionalidade alemã em 1932, sempre se identificou com o povo e 

sua história. Esse fator era importante para os nazistas, pois estes visavam a criação de uma 

sociedade alemã baseada na raça daqueles com herança germânica
14

, uma Volksgemeinschaft 

(Comunidade do Povo). 

 Wagner Pinheiro, diz que o “sangue”, a “raça” e o “solo” são os elementos que 

norteiam a idéia de Volksgemeinschaft, sendo o ponto de partida para a identificação com a 

                                                 
11

 Cf WEBER, Max. Três Tipos Puros de Poder Legítimo. Tradução de Artur Morão. Disponível em: < 

http://www.lusosofia.net/textos/weber_3_tipos_poder_morao.pdf >. Acesso em: 27 nov. 2017. 
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 FEST, Joachim. Hitler: Vol. I 1889-1933. Tradução de Analúcia Teixeira Ribeiro, Antônio Nogueira 

Machado, Antônio Pantoja, Francisco Manuel da Rocha Filho. - 2.ed.- Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 

2005. p. 11. 
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nação
15

. Por isso é tão importante para Wilfrid Bade sempre repetir, durante todo o capítulo, e 

em todo o documento, as características que ligavam Hitler - e também o Partido Nazista - a 

essas raízes de identificação com esse coletivo alemão. Realizado de maneira direta, ao 

escrever brevemente sobre a “ascendência alemã” de Hitler, como também indireta, com a 

utilização repetidamente da palavra “Pátria” para se referir à Alemanha. 

 Em seguida, o capítulo fala sobre a vida de Hitler durante sua adolescência e vida 

adulta até chegar em Munique em 1912. Nesta parte do documento, Bade usa elementos 

religiosos para agregar um sentido messiânico ao Führer. Era importante para a propaganda 

nazista, mostrar que Hitler, além de um grande estadista, sempre foi um homem ligado a Deus 

e a religião, como é possível observar em tais trechos: “Estas vivências inesquecíveis forjam 

sua alma. Ele percebe que em toda a beleza da paisagem se manifesta a beleza da natureza 

eterna, que brota da mão criadora de Deus”; e ao ser preso por causa do Putsch deMunique, 

quando se refere ao “livro de fé do Terceiro Reich, da Alemanha Nacional-socialista”, o Mein 

Kampf.  

 Na próxima parte da narrativa, Hitler é visto como um homem que “rejeita o regime 

burocrático e o planejamento burguês”
16

, saindo da escola para poder seguir carreira no ramo 

artístico, abandonando o sonho do pai de transformar-lo em um servidor público. Contudo, 

Hitler acaba conhecendo a pobreza, já que foi rejeitado duas vezes pela Academia de Belas 

Artes de Viena, forçando-o a pintar catões-postais para sua própria subsistência. Durante esse 

tempo, ele morou em abrigos para sem-tetos e apartamentos alugados, conheceu novas 

pessoas e novas idéias que circulavam em Viena no início do século XX. Foi durante esse 

momento que vem a conhecer seus oponentes ideológicos e raciais, e que, futuramente, 

seriam também considerados inimigos do Terceiro Reich:  

 

    E vem a conhecer o marxismo em sua raiz. Percebe como este veneno corrói 

a alma do trabalhador. Observa também que esta doutrina sai de lábios 

judeus. Nestes anos de miséria, Hitler compreende que somente uma coisa 

pode salvar o povo: um socialismo verdadeiro, que supere a idéia da luta de 

classes do marxismo judeu, que não se restrinja exclusivamente ao 

trabalhador braçal, mas que abranja todas as classes. Se Hitler, na escola de 

Linz, se fez nacionalista, aqui em Viena se converte em socialista.
17
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 Fica clara a tentativa de Hitler em realizar um movimento que consiga abranger todas 

as classes presentes na Alemanha, não só as que o marxismo defendia mas como também a 

própria burguesia que antes se apoiava no liberalismo. Isso só nos mostra o que Hannah 

Arendt nos aponta em As Origens do Totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo, 

totalitarismo, quando fala que a propaganda totalitária é sempre voltada ao público externo de 

partidários do regime, como uma forma de convencimento para aqueles que ainda não apoiam 

a forma de governo
18

. 

 Logo, seu tempo em Viena ajudou a formular, de maneira mais contundente, o perfil 

político de Adolf Hitler, sendo que um dos responsáveis por esse “despertar” em sua vida foi, 

sem sombra de dúvidas, Karl Lueger. Este havia sido prefeito de Viena entre 1897 e 1910, 

sendo considerado por Hitler um grande orador e um exemplo a ser seguido nos anos 

posteriores pela sua retórica baseada no pan-germanismo e em seu anti-semitismo extremado. 

 A próxima etapa dessa “saga” de Adolf Hitler em seus anos de formação é a sua ida 

para Munique em 1912: 

 

    Quando chega em Munique em 1912, em seu espírito, que não descansa 

nunca, que aprende, que observa, nasce a idéia do nacional-socialismo. 

Hitler transfere-se à Alemanha. Passa dois anos felizes em Munique, quando 

estoura, como um raio, a Guerra Mundial.
19

 

 

 Estes foram anos que mudaram definitivamente a vida de Hitler. Dessa vez, em 

Munique, graças a última parte da pensão recebida pelo falecido pai, conseguiu aspirar os ares 

que tanto sonhava dentro de seu apartamento em Viena. Na nova cidade, ele encontrou muitas 

coisas que o atraiam: era um lugar que abrigava um número cada vez maior de pintores, 

escultores e escritores; as obras de Böcklin, Anselm von Feuerbach, Carl Spitzwegen e Moritz 

von Schwind - os pintores favoritos de Hitler na época; os edifícios e as avenidas presentes na 

cidade e etc
20

. No que refere a sua qualidade de vida, de acordo com Volker Ullrich, Hitler 

conseguiu “formar uma sólida carteira de clientes”, fazendo com que recebesse relativamente 

bem para a época. 

 Contudo, esse tempo em que passou Munique dedicando-se a arte encontraria um fim 

com o início da Grande Guerra em 1914.  
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 O início da Grande Guerra mudou o jovem tímido e frustrado que era Adolf Hitler 

nesse tempo. Então, no mesmo ano, ele encara o chamado para a guerra e, depois de ser 

rejeitado pelo exército austríaco, se alista no Regimento List do Exército Alemão. 

 Hitler expressa sua felicidade ao se alistar no exército ao comentar no Mein Kampf que 

essa oportunidade seria um “„teste inexorável‟, e „que a mão da Deusa do Destino‟ armou 

para as nações no intuito de determinar suas „verdades e sinceridades‟, concluindo que „como 

milhares de outros, eu senti uma orgulhosa alegria em ser permitido para continuar nesse 

teste‟”
21

. 

 Bade escreve sobre as ações de Hitler durante a Grande Guerra, nos oferecendo uma 

narrativa épica sobre seus feitos em campo de batalha: 

 

    […] Adolf Hitler presta destemido - movido por um entusiasmo sagrado - 

quatro anos do mais duro serviço na frente de batalha. Ao fazê-lo, ele, um 

lutador valente e resoluto, também conhece todas as oportunidades de 

contribuir implacavelmente. Então, ele, uma vez, agindo de ação rápida, 

junto com um camarada, prende um oficial francês e um homem. 

Inumeráveis vezes ele atravessa o inferno das zonas de fogo como um 

mensageiro. Inumeráveis vezes, em meio a furiosa chuva de fogo, consegue 

entregar mensagens importantes, das quais dependia a salvação ou o 

infortúnio de seus camaradas.
22

 

  

 Além da narrativa, outro artifício, avaliado por Victor Klemperer em A Linguagem do 

Terceiro Reich, é empregado pelos nazistas na escrita desse documento. Palavras como 

Männer (Homens), ao invés da utilização da palavra Leute (Gente)
23

, simbolizam apenas um 

exemplo, dentro de uma gama de palavras, que estava presente no vocabulário nazista 

utilizado durante todo o regime. O caso da troca de “gente” para “homens” foi realizada no 

intuito de, de acordo com Richard Evans, recriar “a unidade e o compromisso de luta do front 

da Primeira Guerra Mundial” dentro do contexto social da Volksgemeinschaft
24

. 

 De acordo com Alan Bullock, estes anos – 1908 até 1918 – narrados no documento 

fizeram com que Hitler moldasse: “seu ódio pelos judeus; o desrespeito pelos ideais de 

democracia, internacionalismo, igualdade, e paz; uma preferência por formas autoritárias de 
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governo; um nacionalismo intolerante; uma enraizada crença na inequalidade de raças e 

indivíduos; e uma fé nas heróicas virtudes da guerra”
25

.  

 Esse foi um período de grande aprendizado para Hitler, sendo que ele carregaria os 

ensinamentos dessa época durante toda a sua vida. Bade escreve que “nesta perspectiva, ele 

promete ser um político para limpar a infâmia cometida à nação pela revolta realizada”. A 

revolta em que Bade se refere, é a proclamação da República de Weimar em 1919. Hitler 

considera que este ato foi não só uma ação de extrema covardia como também uma alta 

traição ao povo alemão. Contudo, ele não era o único a se sentir dessa forma, muitos dos 

soldados que lutaram também na Grande Guerra se sentiram indignados com a súbita 

mudança política. No meio desse cenário, começam a surgir inúmeros partidos políticos que 

são o reflexo desse descontentamento e insegurança. 

 Richard Evans afirma que o “o que transformou a cena nacionalista extremista não foi 

a guerra em si, mas a experiência de derrota, revolução e conflito armado ao final da guerra” o 

que fez com que muitos jovens se sentissem atraídos pela “extrema direita”
26

. Nessa época, 

houve também o surgimento de várias forças paramilitares associadas a partidos políticos. 

Esse heterogeneidade de facções tornava as ruas de Munique, e também de toda a Alemanha, 

uma zona de combates constantes. Por isso, por causa de todo esse cenário de grande agitação 

política, o Exército exercia um sistema de inteligência para conhecer as reais intenções de 

partidos recém-fundados, como o Deutsche Arbeiter Partei (Partido dos Trabalhadores 

Alemães), de Anton Drexler. 

 Em 1919, Hitler recebe ordens para descobrir mais a respeito desso pequeno grupo que 

se reunia na parte de trás de uma cervejaria – o que era comum para os partidos políticos 

alemães da época – em Munique. Tal partido, que participava do movimento völkisch, 

impressionou o jovem cabo com sua retórica nacionalista, filiando-se a ele no mesmo ano. 

Logo, “Hitler não chegou à política - a política chegou a Hitler”
27

, dando-o a oportunidade de 

ingressar na luta que tanto o abalava naquele tempo – mesmo que este considerasse que seu 

ingresso no meio político tenha sido, contudo, forçado devido ao conturbado cenário de 

Weimar
28

. 
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 Em seguida, Bade dedica dois parágrafos à narrativa de Hitler e o partido durante o 

início dos anos 20, contando sobre a criação dos 25 pontos do partido nazista – diretrizes nas 

quais os nazistas seguiriam até os últimos dias do Terceiro Reich – e o Putsch de Munique: 

 

    Em 24 de fevereiro de 1920, no grande salão de atos do Hofbräuhaus de 

Munique, ele proclama o programa do partido, os célebres 25 pontos que não 

serão jamais modificados. A luta durou 14 anos, ele a levou por altos e 

baixos. Ao fogo das tropas de Kahr, em 9 de novembro de 1923, quebra-se o 

primeiro assalto do movimento. Os líderes logo estão no tribunal popular. 

Como “grandes traidores”, eles vão para a fortaleza.
29

 

 

 O movimento tomou novos rumos depois da frustrada tentativa de golpe em Munique 

no ano de 1923. Hitler nunca esqueceu do que aprendeu nesse tempo: de que uma revolução 

só seria possível na Alemanha através do apoio do exército e com a legitimação do governo 

com base na441 constituição. Com isso, ele reformula as estratégias do partido, o 

reinaugurando – depois de ter sido colocado na ilegalidade pelo comissário geral da Baviera, 

Gustav von Kahr, durante a marcha sob Munique – em 1925.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para concluir essa análise documental, é pertinente observar também os últimos 

capítulos do documento trabalhado. Nele o autor apresenta as conquistas do líder, e como este 

se relaciona com seu povo: 

 

    O cabo Adolf Hitler se transforma em Chanceler do Reich. Não obstante, 

continua sendo um homem benévolo, grandioso e simples, cheio de um amor 

fanático por seu povo, desprovido de toda falsa ostentação. Converte-se em 

um arquiteto. Arquiteto de um Estado, de uma Nação, de um Reich. O 

primeiro trabalhador na obra de todo um povo.
30

 
 

 Dentro desse curto trecho podemos observar caraterísticas marcantes da propaganda 

nazista, não só no que se refere ao culto ao líder, quando há uma descrição deste como 

“benévolo, grandioso e simples, mas como também nas próprias palavras que foram usadas 

pelo Terceiro Reich para propor um sentimento ao público no qual se destina essa 

propaganda. Quando o Führer é possuidor de um “fanatischer Liebe zu seinem Volke” (amor 

fanático por seu povo), é notável, dentro de uma perspectiva indireta, a idéia do fanatismo tão 
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impregnada na virtude que se esperava de um cidadão do Reich para com seu líder. Seu uso 

começava a ganhar um cunho positivo, sendo uma mescla de “coragem e entrega 

apaixonada”
31

. 

 Por meio dessas características, é possível observar que a propaganda realizada na 

intenção de promover o culto à Adolf Hitler, era também cheia de elementos secundários que 

eram aceitos de maneira “inconsciente e mecânica”
32

. Esse evento é explicado por Robert 

Gellately, quando afirma que a propaganda nazista não deve ser apenas resumida em 

“manipulação emocional”, mas que esta era “planejada para exercer um apelo” ao povo 

alemão e “para se equiparar às crenças alemães cotidianas”
33

. No que o historiador diz sobre 

cotidiano é exatamente essa aproximação com temas discutidos e vivenciados pela sociedade 

alemã da época: a Grande Guerra, o trabalho, a revolução, a crise, e a própria valorização do 

Volk (Povo).  

 A máquina de propaganda nazista realizou, através do capítulo analisado, a saga do 

Führer da Alemanha nazista, Adolf Hitler, através de artifícios de identificação popular, da 

escrita simples, com palavras de fácil compreensão e por meio de uma história que se 

desenrola por meio das ações sempre justificadas - em prol do povo alemão - de seu líder.  
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AS MULHERES NO KU KLUX KLAN: 1920 

Bárbara Aragon
1
 

 

Este texto é um excerto de um trabalho de conclusão de curso para a faculdade de 

História. Dentro de uma pesquisa maior e mais detalhada sobre o papel feminino no mais 

antigo grupo segregacionista dos Estados Unidos - a Ku Klux Klan - foi necessário recuperar 

o momento de maior atuação das mulheres na história do grupo racista e assim, descobrir e 

analisar mais atentamente alguns elementos paradoxais que se apresentam ao observarmos os 

momentos de interseção entre os avanços progressistas e retrocessos conservadores dentro da 

história estadunidense. 

As mulheres dos Estados Unidos, desde o século XIX já se encontravam engajadas em 

algumas lutas que envolviam seus direitos desde seus envolvimentos com a luta abolicionista, 

ao mesmo tempo em que organizavam marchas contra suas condições de trabalho, ou as 

condições domésticas
2
. No entanto, é no início do século XX, com os movimentos sufragistas 

ocorrendo especialmente no Reino Unido, que a luta feminista irrompe no continente 

americano com mais força. Pode-se pensar, que por fazerem parte de uma organização 

conservadora no geral, sendo racista, xenófoba e até então majoritariamente masculina, as 

mulheres seriam figuras inexistentes, ou mesmo que ativas no grupo, seriam completamente 

anti-feministas - de fato eram - porém a participação de mulheres na maior organização 

supremacista branca dos Estados Unidos demonstra que estas reivindicavam certas pautas 

femininas - não feministas - além de uma clara mudança do papel da mulher na vida pública e 

privada nos anos 20. 

Foi em 1923 que as mulheres já envolvidas em atividades relacionadas ao Klan ou à 

manutenção da supremacia branca, decidiram fundar um ramo separado, porém auxiliador do 

grupo original; esse ramo seria nomeado Women of the Ku Klux Klan, grupo que sustentaria 

os mesmos credos do Ku Klux Klan inicial, porém garantindo certa autonomia de suas ações e 

também defendendo algumas pautas exclusivamente femininas. Contudo, sabe-se que o 

direito de voto para as mulheres só foi conquistado nacionalmente em 1919 com a Emenda 

Dezenove. Então qual fora o papel das mulheres no Ku Klux Klan nesta época e o que essa 

época influenciou nas mulheres do Ku Klux Klan? 

Antes da WKKK ser formada, elas participaram fortemente do movimento de temperança nos 
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Estados Unidos, movimento este que se posicionava contra a venda e consumo de bebida 

alcoólica. Essas mulheres lutavam contra essas questões, pois acreditavam que com o 

consumo de álcool, as consequências desastrosas alcançariam a atmosfera doméstica, 

principalmente.  É importante ressaltar que as mulheres, tanto as supremacistas brancas, 

quando as brancas "comuns" dos setores médios, eram compreendidas dentro dos ideais que 

faziam parte do que alguns historiadores, como Barbara Welter, denominam de Cult of True 

Womanhood, um conjunto de ideais provenientes do século XIX, que sustentavam quais eram 

as verdadeiras virtudes de uma mulher (protestante), centradas nas ideias de piedade feminina, 

pureza, submissão e domesticidade das mulheres.
3
 Estes ideiais configuravam muito daquilo 

que uma mulher ideal do Klan deveria ser. Assim, as mulheres neste momento tomaram pra 

si, como o papel principal, zelar o ambiente doméstico e foi a partir do movimento de 

temperança que puseram em prática tal responsabilidade que se creditaram. 

De acordo com a historiadora K. Kerbawy em sua tese sobre mulheres do Ku Klux Klan 

nos anos 20, as mulheres supremacistas brancas acreditavam que os principais consumidores 

de álcool eram principalmente negros e imigrantes, creditando a eles a responsabilidade pelo 

declínio moral das comunidades em que viviam. Essas mulheres acreditavam que por 

auxiliarem a erradicar o consumo de álcool, principalmente adicionando suas doses de 

ideologia e racismo na luta, elas estariam auxiliando a manutenção da supremacia branca, 

além de estarem protegendo suas casas e famílias. 

 

Em um esforço para tornar suas cidades mais seguras contra os males 

associados ao álcool, um dos objetivos da KKK no período pós-Guerra Civil 

era livrar suas comunidades dela. Com isso em mente, a KKK fez grandes 

doações financeiras à União de Temperança da Mulher Cristã (WCTU) em 

muitas comunidades. Parte da popularidade da WCTU, além de sua missão 

de temperança, era o seu lema original de 1874 que dizia "Para Deus e o Lar 

e a Terra Nativa".
4
 

 

Assim, juntamente com pureza e domesticidade, o álcool ameaçava o fim de tudo o que 

abrangia o Culto da Verdadeira Feminilidade (Cult of True Womanhood), incluindo a piedade 

e a submissão das mulheres. Se os negros avançassem social ou politicamente, então os 

                                                           
3
 WELTER, B. The Cult of True Womanhood: 1820-1860. American Quarterly.Vol. 18, No. 2, Part 1.Summer: 

1966. p. 152 
4
KERBAWY, K. Knights in White Satin: Women of the Ku Klux Klan. Marshall University, 2007. P.25 - In an 

effort to make their towns safer from the evils associated with alcohol, one goal of the KKK in the post-Civil 

War period was to rid their communities of it. With this in mind, the KKK made large financial donations to the 

Women’s Christian Temperance Union (WCTU) in many communities. Part of the popularity of the WCTU, 

besides their mission of temperance, was their original 1874 motto that read “For God and Home and Native 

Land." 
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supremacistas brancos acreditavam que a mulher branca estaria ainda mais ameaçada, 

juntamente com seu status de "objetos" a serem defendidos e protegidos.   

No trabalho de Kewarby, ela expõe alguns fatos baseados em documentos históricos 

que comprovam essas participações em movimentos sociais das mulheres que compunham 

parte do Klan e que mais tarde fariam parte do ramo exclusivamente feminino do grupo. Por 

exemplo, quando analisa a participação de Daisy Douglas Barr, uma Quacker, líder do grupo 

Queens of Golden Mask - um outro grupo auxiliar do Klan, que precedeu o WKKK - que 

possuía uma qualidade oratória excepcional, chefiando diversas missões evangelizadoras 

especialmente no estado de Indiana (estado com uma enorme presença de supremacistas 

brancos) para diversas classes sociais, especialmente a classe trabalhadora, tanto 

frequentadores de igreja, quanto os não frequentadores. 

 

A ênfase da igreja Quaker na pureza social dentro de suas comunidades 

ajudou a estabelecer o palco para seu sucesso em movimentos progressistas. 

Essa ideologia coincidiu com a ênfase na pureza dentro da sociedade durante 

este período, que incluiu a erradicação da prostituição, do álcool e de outros 

vícios que ameaçavam a decadência moral dentro das cidades em toda a 

nação. Barr falava publicamente sobre questões de temperança no púlpito da 

igreja de Indiana e participou de outros fóruns públicos.
5
 

 

Além disso, Kewarby apresenta outro fato a partir de um documento da Klan que data 

de outubro de 1923 que explicitava a movimentação das mulheres para manter o país "seco", 

live de álcool, a partir do voto. Em "Votos para mulheres: Algumas razões por que devem 

votar", a autora anônima declarou: "Sabemos que não queremos um bar em nossa esquina, 

podemos votar para manter nosso país 'seco'."
6
 A autora anônima exemplifica a ideia de que 

as mulheres, se fossem emancipadas, tinham poder político suficiente para manter o álcool 

fora de suas comunidades. Por meio do movimento por sufrágio, essas mulheres encorajaram-

se mutuamente e também com apoio dos membros masculinos da KKK argumentando que 

ajudariam a tornar o mundo da política mais honesto e menos fraudulento, além de ajudar a 

melhorar suas comunidades, banindo o álcool. Os membros da Klan afirmaram que isso era 

parte da responsabilidade das mulheres de recuperara moralidade para a política. Assim, ao 

                                                           
5
 KERBAWY, K. Op.cit. P.29 The Quaker church’s emphasis on social purity within their communities helped 

set the stage for her success in progressive movements. This ideology fell in line with the emphasis on purity 

within society during this time which included the eradication of prostitution, alcohol, and other vices that 

threatened moral decay within towns and cities across the nation. Barr spoke publicly on temperance issues from 

the pulpit of the Indiana churchs heat tended and numerous other public forums. 
6
 “Votes for Women: Some Reasons Why They Should Vote” The Kluxer. Vol.1 No. 14. Dayton: Ferret. 

Publishing Company, 27 October 1923. Ball State University Library Special Collections. 
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votar nos políticos que apoiavam a proibição do álcool, o objetivo de temperança da Klan 

seria cumprido e as mulheres teriam ajudado a influenciar a política de uma maneira positiva.  

É de suma importância lembrar-nos das limitações dessa primeira onda feminista, como 

sendo o momento propício para que até mulheres supremacistas brancas se alinhassem. Se 

não fossem as influências dos movimentos Progressistas dos EUA no início do século XX, a 

Women of the Ku Klux Klan, jamais teria existido. Porém a origem do movimento sufragista 

americano foi elitista e com hegemonia das ideias liberais.  Embora as mulheres brancas de 

classe média nascidas nos EUA tenham liderado a luta pelo sufrágio feminino, é importante 

lembrar que elas buscaram um objetivo liberal que fosse percebido como radical. 

 As diversas contradições presentes nas ideologias das sufragistas - que revelam o 

elitismo, o racismo e os preconceitos etnocêntricos dos reformadores - foram analisadas em 

profundidade por Aileen Kraditor. Kraditor, junto com William O'Neill, argumentaram que as 

sufragistas perderam o potencial verdadeiramente radical presente na luta que vivenciavam, 

como transformações políticas e sociais igualitárias radicais quando colocaram o interesse 

próprio em primeiro lugar. Ambos os historiadores oferecem explicações convincentes para a 

falta de uma mudança substancial depois que as mulheres ganharam o direito de voto. Como 

diversas autoras comentam, além de Kewarby e Blee, Suzanne M. Marilley também mostra 

que o movimento sufragista, dada a sua origem elitista, utilizou-sede estratégias diversificadas 

para expandir a causa, mesmo que isso custasse a aproximação e o diálogo com movimentos 

supremacistas brancos, gerando resquícios ideológicos para a luta, mesmo após a Emenda 

Dezenove. 

[...] para avançar sua causa em ambientes políticos que tratavam segregação 

racial, supremacia branca e ideologias nativistas como respeitáveis. Essas 

líderes tiveram que promover qualificações únicas das mulheres para o voto. 

Pressupostos não-igualitários certamente não desapareceram depois que as 

mulheres ganharam direito ao voto; [...]
7
 

 

Mesmo depois da conquista do direito pelo voto, as mulheres da Ku Klux Klan se 

mantiveram unidas e dispostas a fazer uso de sua nova ação social de maneira que 

mantivessem seus interesses no poder e quem sabe, torná-los hegemônicos. Mesmo assim, 

isso não impediu nem da WKKK e nem o próprio Klan da segunda geração, entrar em colapso 

rapidamente no final da década, vítima da crise econômica de 29, disputas internas, 

                                                           
7
 MARILLEY, Suzanne M. Woman suffrage and the origins of liberal feminism in the United States, 1820-1920. 

Harvard University Press, 1996. P. 2. "Moreover, to advance their cause in political environments that treated 

racial segregation, white supremacy, and nativist ideologies as respectable, the  leaders had to promote women's 

unique qualifications for the vote. Inegalitarian assumptions certainly did not vanish after women won voting 

rights; [...]" 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

447 
 

escândalos financeiros e a pressão midiática que cada vez mais expunha os atos violentos do 

grupo encapuzado que já não era aceito da mesma forma pela sociedade estadunidense. 

Até os anos 50, as atividades do Klan se restringiram à atividades de uma sociedade 

fraternal,se esforçando para ficarem longe de problemas que diminuíssem ainda mais seus 

membros, que haviam decrescido de milhões para algumas centenas de milhares já em 1925.
8
 

Porém com sua grande habilidade já constatada aqui de capitalizar os medos dos brancos de 

setores médios, em 1950 e na década seguinte, o Klan encontrou um novo momento de 

renascer. 

Sara Diamond
9
, socióloga estadunidense analisa a direita americana a partir dos anos 40 

até os anos 90, onde de forma comparativa, busca compreender as origens desses 

movimentos, categorizando eles em alguns grupos, como por exemplo a direita cristã e a 

direita racista. A Ku Klux Klan se insere nesta última categoria e Diamond nos auxilia com 

sua análise sobre o contexto do pós-segunda guerra e seu entendimento sobre o surgimento - 

ou ressurgimento, no caso do objeto desta pesquisa - destes grupos racistas. Neste período, de 

acordo com a autora, é possível rever profundas mudanças nas políticas do Sul e também as 

nacionais, especialmente na questão da igualdade legal racial. Com as políticas de integração 

no pós segunda-guerra, os membros sulistas do Congresso, governadores, prefeitos e 

proeminentes homens de negócio se dedicaram a lutar contra tal realidade. Pelo Sul, além dos 

esforços da sociedade política, houve também empreendimentos do mesmo gênero na 

sociedade civil. Como, por exemplo, o surgimento dos White Citizen's Councils, uma rede 

associada de organizações supremacistas brancas, além do reaparecimento do KKK e outras 

organizações, que agitaram milhares de ativistas brancos, em sua maioria, dos setores médios, 

com um objetivo em comum: atacar os esforços públicos em relação às integrações raciais.  

Foi especialmente a partir da decisão unânime de 1954 no conhecido caso Brown vs. 

Board of Education, onde Supremo Tribunal julgou a segregação em escolas públicas como 

inconstitucional, que os grupos segregacionistas, inclusive a Ku Klux Klan, passaram a reagir 

de forma mais aparente.  

 

Em 1953, o trabalhador da fábrica de automóveis Eldon Edwards formou o 

Klan americano, Knights of the Ku Klux Klan, em Atlanta, mas atraiu poucos 

membros até a decisão da Suprema Corte no ano seguinte. Em setembro de 

1956, Edwards foi anfitrião de um dos maiores comícios Klan em anos, 

atraindo 3.000 membros para Stone Mountain, o local do renascimento da 

                                                           
8
 BAUDOIN, R. Op.cit.p.22 

9
 DIAMOND, S. Roads to Dominion. New York: Guilford Press, 1995.  
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Klan em 1915. Em 1958, o grupo de Edwards tinha cerca de 12.000 a 15.000 

membros.
10

 

Apesar dos violentos ataques às minorias, especialmente aos negros e até mesmo o 

esforço político para elegerem um candidato que fosse inclinado às crenças klanistas, existe 

pouca documentação sobre o papel das mulheres nesta terceira fase e poucos trabalhos 

acadêmicos sobre o assunto. Kewarby e também Blee afirmam brevemente que as mulheres 

continuaram a participar das investidas do Klan, porém não mais como um grupo separado. 

Apesar deste momento, também estar ocorrendo a chamada 2ª onda feminista, desta vez, não 

parecia tão atrativa para as mulheres klanistas. Talvez por nessa onda tocar em assuntos como 

raça, classe e também aborto, uma aproximação desse movimento e mulheres supremacistas 

brancas já não seria útil e nem mesmo congruente com alguns de seus pressupostos ainda 

baseados no Culto da Verdadeira Feminilidade das mulheres protestantes.   

 

Na próxima aparição significativa da Klan na década de 1950, mulheres e 

homens já não pertenciam a organizações separadas. Na violenta e 

extremista política de direita da atual Klan, as mulheres tornaram-se figuras 

de segundo plano, integradas com homens em organizações Klan que não 

mais defendiam a igualdade de gênero. A fusão dos direitos das mulheres 

com uma política reacionária e racista, pelo menos no movimento Klan, não 

resistiu ao teste do tempo. O que foi que incluiu a inclusão dos sentimentos 

dos direitos das mulheres na agenda política racista e reacionária de 

Klanswomen nos anos 1920, mas não depois disso? A resposta repousa sobre 

as condições históricas específicas sob as quais as mulheres aderiram ao 

segundo movimento Klan. O movimento masculino Klan, desesperado por 

membros femininos para reforçar as reivindicações das facções Klan, 

recrutou mulheres que apoiavam pontos de vista nativistas e racistas, mas 

também apoiava as políticas de direitos das mulheres.
11

 

 

Conclui-se diante de tal exposição que as mulheres tiveram papel fundamental no 

crescimento da Ku Klux Klan e a compreensão de que elas foram um pilar fundamental do 

grupo, já que quando estas entram em colapso com a organização, a organização como um 

todo entra em colapso. No entanto, deve-se ter cuidado por não atribuir uma “culpa” da 

existência e crescimento de um grupo segregacionista do porte da Ku Klux Klan somente à 

um grupo específico de pessoas de um gênero que dispõem de um mesmo “sentimento”. Este 

movimento não é espontâneo e reparamos que estas mulheres são em sua grande maioria, 

provenientes dos setores médios da sociedade americana e da classe trabalhadora, e dessa 

forma, o desenvolvimento deste tipo de grupo está ligado diretamente a situação que essa 

classe e suas frações vivenciaram – e vivenciam – em momentos de crise.  

                                                           
10

 BAUDOIN, Richard E. Op.cit.p.25 
11

 BLEE, Kathleen. Women of the Ku Klux Klan: Racism and Gender in the 1925. California: University of 

California Press, 1991. p.72-73 
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A perda de horizonte, a situação material da vida dessas mulheres, influenciou 

diretamente na admissão desse discurso de ódio e na reprodução de uma ideologia e um 

projeto de sociedade específico. Já não há um grupo organizado só por mulheres, estas não 

ocupam posições de relevância e ação na hierarquia klanista e nitidamente, seu lugar 

subalterno e passivo na lógica da supremacia branca, permanece. Permanece tais ideais e 

permanece a defesa destes por parte das mulheres. No entanto, reparamos que ao mesmo 

tempo em que estas advogam pela manutenção do lugar atribuído à elas, não são alheias às 

limitações e às dificuldades de ação dentro do grupo. Essas mulheres entram na Ku Klux Klan 

com a esperança de estarem lutando por uma sociedade que as garanta uma melhoria nas suas 

vidas, melhoria esta que seria garantida pela não convivência com a diferença e na 

inexistência de um Estado que, mesmo que minimamente, propicie o debate e de alguma 

maneira diminua a desigualdade. As mulheres, tais como os homens, encontram na 

alternativa, que antes segregacionista e nos dias atuais, fascista, um meio salvacionista da 

superação de uma crise que abala todos os âmbitos da vida social.  
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BLACK RIO CONTRA O SISTEMA: CONSIDERAÇÕES SOBRE 

AUTENTICIDADE E COMBATE À DITADURA CIVIL-MILITAR  

(1970-1977) 

Carlos Eduardo de Freitas Lima
1
 

 

O Rio de Janeiro é uma cidade de múltiplas expressões culturais no campo da música 

popular; do Samba ao Funk, da MPB ao Rock, passando por diversos estilos, que mostram 

grande diversidade. Nem sempre a existência/convivência desses diferentes ritmos foi pacífica 

ou natural. Houve muitos momentos de luta e conquista ao longo da história da cidade (e do 

país), no que diz respeito à originalidade e à legitimidade deste ou daquele tipo de música 

popular.  

Que música as pessoas poderiam ouvir e dançar? Esta? Aquela? A outra? E a música 

vinda de fora? Era legítima? Tais conflitos surgem por conta de fatores que vão além das 

estruturas da própria música. A música negra, por exemplo, só era considerada legítima se 

fosse cantada em português, com arranjos, instrumentos e estrutura típicas do Samba ou de 

qualquer outro estilo tido como brasileiro. E se as pessoas de um lugar como, digamos, o 

subúrbio carioca, um dos “berços do Samba”, desejassem ouvir música feita por negros 

estadunidenses? E, claro, com letras cantadas em inglês? Não era um desejo legítimo? 

O ano de 2016 marcou o 40º aniversário do que se entende e convencionou chamar de 

Movimento Black Rio, um dos grandes momentos de conflito, não só entre gêneros musicais, 

mas entre diferentes formas de organização e ação da população negra nos subúrbios do Rio 

de Janeiro, que transcenderam a questão artística e chegaram às esferas políticas, sociais e 

culturais.  

O termo Movimento Black Rio remete a um movimento cultural constituído a partir da 

cena suburbana protagonizada por indivíduos e grupos negros e mestiços, criadores de 

pequenas empresas, chamadas “equipes de som”, e pelos pequenos empreendimentos 

organizados para a realização de bailes nos subúrbios cariocas. O pioneirismo ou a “origem” 

destes bailes é atribuída, por diferentes pesquisadores, ao Baile da Pesada, protagonizado pelo 

radialista Big Boy e o dançarino Ademir Lemos, no Canecão, extinta casa de shows da Zona 

                                                           
1
 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. E-mail para 

contato: carloseduardolima70@gmail.com 
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Sul, porém, para Asfilófio de Oliveira Filho, conhecido como Dom Filó
2
, e outros 

organizadores de primeiros bailes informais, realizados em ruas, casas e clubes do subúrbio 

do Rio – como o Astória, no Catumbi, e o Renascença, no Andaraí –, a história destes bailes 

inclui outros personagens, lugares e tempos.
3
 

Os bailes começaram na virada da década de 1960/70, mas o marco temporal 

construído por algumas memórias para a história do Movimento Black Rio, e comemoração 

de seu aniversário de “nascimento”, foi a publicação da reportagem “O Orgulho (Importado) 

de Ser Negro No Brasil” publicada no Jornal do Brasil
4
em 1976, na qual vários detalhes dos 

eventos, equipes de som e dançarinos foram “divulgados” aos seus leitores e moradores da 

Zona Sul carioca. De autoria da jornalista Lena Frias, a matéria ocupou quatro páginas do 

suplemento de cultura da publicação, com entrevistas, depoimentos e muitas fotografias.  

Este foi um trabalho pioneiro de interpretação e realizou um grande mapeamento da 

cena dos bailes de subúrbio, seus participantes, as músicas que eram ouvidas, seus 

organizadores, bem como os lugares onde eles se realizavam. Esta reportagem(e as fotografias 

de Almir Veiga que compuseram o texto) mostrava algo que já acontecia há cerca de seis 

anos, causou polêmica naquele momento e, desde então, é considerada um testemunho 

fundamental para todos os pesquisadores sobre o tema. A expressão "Black Rio" foi elaborada 

pela jornalista para se referir aos gêneros musicais (Soul, Funk) e à estética elaborada nesses 

bailes, e difundida a partir deles, momento considerado por ela como o “auge” do movimento. 

No entanto, a efervescência cultural/musical já existia há bastante tempo nos bailes do 

subúrbio carioca, sendo notada pela chamada “grande mídia”, a partir da repercussão dessa 

reportagem.  

Quando o texto de Frias foi publicado, o Black Rio já era capaz de receber públicos 

muito grandes, chegando à casa da dezena de milhar em alguns bailes realizados em 

momentos e lugares especiais. Sem as equipes de som – Soul Grand Prix, Black Power, 

                                                           
2
 Nascido em 1949, em Botafogo, Dom Filó logo se mudou com a família para o subúrbio, morando mais tempo 

na comunidade do Jacaré. Filho de pai mecânico e mãe empregada doméstica, o jovem Asfilófio logo aprendeu a 

atividade do pai. Com o tempo a oficina da família transformou-se em uma agência de automóveis e a mudança 

de condição trouxe uma melhora em termos aquisitivos. Assim foi possível para Filó estudar em colégios e 

ingressar na Faculdade Souza Marques em 1969 para cursar Engenharia Civil e ganhar de presente um Fusca. 

Entrevista de Asfilófio de Oliveira Silva, o Dom Filó concedida ao autor no Clube Renascença, Rio de Janeiro, 

em 30 de junho de 2015. 
3
 Para uma interpretação dessas diferentes origens e dos organizadores desses bailes, ver: LIMA, Carlos Eduardo 

de Freitas. "Sou negro e tenho orgulho!” Política, identidades e música negra no Rio de Janeiro (1960-1980) 

Dissertação de Mestrado em História, Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal 

Fluminense, 2017 
4
 FRIAS, Lena. “O Orgulho (Importado) de ser Negro no Brasil”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, Ano 

LVXXXVI, n 99, 17 de julho de1976, pp. 1-4. 
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Cashbox –, entre tantas outras, podemos dizer que os eventos não teriam assumido o tamanho 

que assumiram. Seus criadores são protagonistas fundamentais desse movimento.  

Mas o que foi este movimento e qual o seu conteúdo, objetivos, estratégias? Era só 

dança e música? Havia mais alguma coisa que os reunia e articulava seus participantes? Quem 

eram essas pessoas? Como foi o processo de constituição desta nova/novíssima produção 

cultural suburbana, negra/mestiça e pobre?  

Para responder estas e outras questões, escrevi a dissertação de mestrado Sou Negro E 

Tenho Orgulho! Política, Identidades E Música Negra No Rio De Janeiro (1960-1980), 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação Em História da UFF
5
, na qual mapeio a trajetória 

do Black Rio, desde seus primeiros bailes, influências, traços identitários, confrontos com o 

governo ditatorial, similaridades e divergências com apreciadores de outros ritmos negros, 

procurando oferecer um painel abrangente do assunto.  Foi possível compreender que o que 

poderia ser apenas diversão, tornou-se muito mais que isso e, se teve momentos de apogeu, 

também enfrentou decadência e transformação, especialmente a partir de 1977/78. Neste 

momento, segundo organizadores dos bailes, a chegada da Disco Music fez com que os 

eventos se esvaziassem de significados próximos da afirmação de orgulho negro, embarcando 

numa fase mais comercial, desprovida de ideologias e qualquer instância que fosse além da 

própria música.  

Portanto, ao pensar no Movimento Black Rio, ou melhor, nessa efervescência 

cultural/musical negra do Rio de Janeiro do início da década de 1970, é preciso ter em mente 

que havia, além das disputas em torno de quais músicas ouvir e tocar em eventos públicos 

suburbanos, uma outra luta sendo travada. Quando jovens negros e mestiços adotaram as 

canções norte-americanas – em especial os gêneros Soul e Funk – estavam, ao mesmo tempo, 

inovando e criando linguagens inéditas no Brasil. Enfrentaram restrições e críticas, tanto de 

partidários de outras formas de expressão musical, particularmente de sambistas, para os quais 

eles eram negros “alienados”, quanto de participantes dos diferentes coletivos do movimento 

negro, que questionavam sua autenticidade e a capacidade de uma música estrangeira gerar 

identidade para pessoas de outra língua e cultura. Incomodaram também a ditadura civil-

militar, que enxergou no Black Rio uma ameaça real ao status quo do "Brasil cordial", de um 

país “em que não há racismo e no qual todos são felizes”. 

                                                           
5
 LIMA, Carlos Eduardo de Freitas. "Sou negro e tenho orgulho!” Política, identidades e música negra no Rio 

de Janeiro (1960-1980) Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense. Instituto de 

História, 2017 
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As declarações sobre a discriminação racialcontra brancos em bailes mostraram que a 

cena Black Rio podia ser acusada de praticar aquilo que combatia ao questionar o mito da 

democracia racial. De fato, foi o que aconteceu, e estes argumentos foram usados, de modos e 

com objetivos diferentes, tanto por pessoas “à esquerda”, quando “à direita”.  A questão da 

opção pela música “estrangeira”, da adesão à defesa do orgulho negro “importado”, da 

escolha de uma estética distinta da adotada pela maioria dos negros brasileiros irritou alguns 

intelectuais, jornalistas e até militantes negros que qualificaram essas escolhas como resultado 

de uma alienação dos artistas, proprietários de equipes de som, e dos participantes da cena, 

uma ausência de consciência e, talvez, a presença de uma ideologia tão importada quanto a 

música ouvida naqueles encontros. 

É necessário lembrar das palavras de Paul Gilroy e do conceito de “Atlântico Negro” 

no qual tem lugar a noção de constante fluxo de informações culturais entre os povos da 

diáspora negra e a reconhecida importância que música e dança adquirem em relação a 

indivíduos sem oportunidade de participar de outras formas de manifestação artística que 

exigiam maior erudição.  A abordagem transnacional que o autor propõe torna possível o 

entendimento de uma cultura negra dotada de traços comuns e experiências distintas, mas 

passíveis de consideração dentro da mesma lógica. 

 

Sob a ideia-chave da diáspora nós poderemos então ver não a raça, e sim 

formas geopolíticas e geoculturais de vida que são resultantes da interação 

entre sistemas comunicativos e contextos que elas não só incorporam, mas 

também modificam e transcendem
6
. 

 

O antropólogo jamaicano Stuart Hall analisa as expressões culturais negras como um 

espaço contraditório no contexto posterior à Segunda Guerra Mundial, apontando mudanças 

significativas na produção da cultura popular no mundo. Hall menciona três fatores decisivos: 

o deslocamento do eixo cultural da Europa para os Estados Unidos e a condição alcançada por 

este país no pós-guerra, tornando-se uma superpotência mundial e, a partir disso, produzindo 

mais cultura para o mundo. O terceiro fator é, justamente, a descolonização e a consequente 

independência dos países africanos e asiáticos. Este último trouxe a importância das lutas 

pelos direitos civis em seu bojo e a valorização dos elementos culturais negros “originais”. 

A partir disso, ser black poderia significar algo diferente de ser negro ou mestiço. As 

músicas, as roupas, os penteados, toda a indumentária dos participantes dos bailes, que tinha 

como modelo inspirador as informações vindas dos EUA, adquirem um status novo, 
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contrariando a ideia de que o Brasil seria totalmente diferente, sobretudo por uma crença na 

suposta harmonia nas relações raciais.  Esse modelo de ação negra, por ser “importado” de um 

país que se caracterizava pela discriminação racial aberta e ostensiva, seria então 

“inadequado” para a realidade brasileira vista sob a perspectiva da classe média branca, 

defensora do ideal de miscigenação e paz, fruto de uma sociedade sem segregação. 

Resumindo: uma cidade e uma paisagem musical segregadas colocavam, segundo Frias, um 

“perigo” direto à identidade mestiça do Rio (e, por extensão, do Brasil). 

A equação de fatores responsáveis pela decadência do Black Rio enquanto um 

fenômeno musical, social e cultural abrange várias causas. Através da análise de cada um, 

Black Rio x Samba e Black Rio x Ditadura, escolhendo a Soul Grand Prix como representante 

do conteúdo que gerou os maiores incômodos ao “sistema”, foi possível perceber como a cena 

Black Rio entrou em decadência, alterando decisivamente o seu conteúdo político. 

Gilroy e Hall oferecem embasamento teórico visando a ampliação das perspectivas 

referentes à diáspora negra em seus âmbitos culturais e sociais, como forma de perceber os 

mecanismos que levaram à constituição das instâncias identitárias, não só no período do 

Black Rio, mas como estas se modificaram – ou não – no tempo que veio a seguir, dando 

origem a novas expressões musicais/culturais em substituição ao que acontecia nos primeiros 

bailes.  

A apropriação, a cooptação e a rearticulação seletivas de ideologias, culturas 

e instituições europeias junto a um patrimônio africano conduziram a 

inovações linguísticas na esterilização retórica do corpo, a formas de ocupar 

um espaço social alheio, a expressões potencializadas, a estilos de cabelo, 

posturas, gingados e maneiras de falar bem como a meios de constituir e 

sustentar o companheirismo e a comunidade.
7
 

 

Desta forma, seria possível entender que os participantes dos bailes do Black Rio 

estavam desenvolvendo uma identidade “legítima”, mobilizados por uma produção musical 

vinda de fora, mas pertencente a um contexto compartilhado em termos de diáspora negra. A 

isso se acrescenta a observação de Hall: 

 

(...) a partir desta noção, a identidade é realmente algo formado, ao longo do 

tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 

consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou 

fantasiado.
8
 

 

Também é interessante verificar o que pensa o antropólogo inglês Peter Fry: 

                                                           
7
 HALL, Stuart. Da Diáspora Identidades e mediações culturais, Belo Horizonte: Ed.UFMG, 2006, pp. 324-325. 

8
 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: Editora Dp&a, 2006, pp.38-39. 
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A proliferação de bailes afro-soul no Rio é um exemplo de situações em que 

os brasileiros negros criam novos símbolos de etnia, de acordo com sua 

experiência social. Embora algumas pessoas acreditem que esses fenômenos 

são exemplos de 'dependência cultural', ou da capacidade das multinacionais 

de vender os produtos que bem entenderem, não tenho dúvida de que, apesar 

de tudo, eles representam um movimento de grande importância no processo 

da identidade no Brasil
9
.   

 

A partir de extensa análise documental é possível extrair alguns dos argumentos e 

justificativas que orientaram e sustentaram a vigilância dos órgãos de repressão sobre os 

membros das equipes de som e a rede de bailes black. O número de informes reservados e de 

diligências para averiguações em torno das equipes e bailes indicam que, no caso específico 

da soul music que fazia sucesso entre jovens negros e mestiços da zona norte carioca, a 

preocupação dos agentes com a questão racial se destacava, receando que o referencial 

americano de sociedade segregada pudesse despertar sua consciência para o preconceito que 

se esconde sob a imagem de uma sociedade miscigenada e, supostamente, harmoniosa como a 

brasileira. Resumindo: a julgar por essas iniciativas, para esses agentes do governo não havia 

motivo para que os frequentadores dos bailes evocassem os símbolos importados de orgulho 

negro numa sociedade vista como “sem conflitos de natureza racial”.   

Se necessária, tal ação deveria acontecer com base nos símbolos nacionais, em vez de 

importar um estilo musical e tentar obter identificação através do uso de símbolos e signos 

pertencentes a uma outra cultura. Do lado do governo e da parcela branca da sociedade 

brasileira, não havia qualquer razão para a população negra reclamar. Sendo assim, qualquer 

manifestação em que negros e mestiços desejassem evocar símbolos identitários e de 

negritude/blackitude, seria um ato de subversão sem sentido e passível de repressão, acusada 

de promover o racismo: 

Para muitos estudiosos engajados na crítica ao racismo brasileiro, o Black Rio, com 

suas referências ao estilo norte-americano, foi um tônico para o mal-estar racial no Brasil. As 

identidades negras contestatórias que emergiram dos bailes soul representaram um breve 

momento de consciência racial - uma consciência longamente prejudicada por mitos da 

democracia racial e fracos movimentos raciais no Brasil . 

A ditadura brasileira ao longo dos anos 1970-1980 cuidou de exterminar as formas 

institucionais de oposição, objetivo atingido por conta das restrições às liberdades, entre elas a 

censura, suspensão de eleições diretas para Presidente da República e a ilegalidade de partidos 

                                                           
9
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políticos de oposição. Para Carlos Fico, “a repressão veio sob a forma de quatro pilares: 

espionagem, polícia política, censura e propaganda”
10

.  

A criação do SNI – Serviço Nacional de Informações, pelo general Golbery do Couto 

e Silva em 13 de junho de 1964, foi o ponto de partida. Através dele, o governo poderia 

monitorar e cadastrar informações sobre qualquer pessoa que achasse conveniente, variando 

de escutas telefônicas, prisões, investigações, interrogatórios e tortura. A polícia política 

atuava na prevenção e repressão de “crimes políticos”. Sua função era evitar que novos 

“desvios” fossem cometidos, causando o medo na população, desencorajando potenciais 

ações. A censura se encarregava de transmitir a ideia de absoluta ordem e normalidade à 

população. 

Após a proibição do funcionamento de partidos políticos de oposição ao governo que 

representassem algum risco de mudança significativa no panorama ou configuração do 

governo, com a suspensão das eleições diretas para a Presidência e a derrota da resistência 

pela luta armada, a atuação da polícia política passou a se dar no âmbito de outras instâncias 

de oposição, entre elas, organizações negras que começavam a florescer no início dos anos 

1970. Entre elas, as equipes de som, responsáveis pelos bailes. 

Com o aumento de importância desses eventos, a polícia voltou sua atenção para eles 

justificando suas ações a partir de argumentos como a necessidade de investigar a ocorrência 

de racismo por parte dos organizadores de bailes em relação a frequentadores brancos. Porém, 

uma das linhas principais de orientação dos diferentes órgãos de vigilância foi a busca por 

algum agente estrangeiro – neste caso, um norte-americano integrante de algum movimento 

negro – que seria o responsável pela “doutrinação” de frequentadores e integrantes de equipes 

de som, tendo como certeza a incapacidade destes, por si sós, desenvolverem alguma 

conscientização sobre a discriminação racial no Brasil. 

A repressão aos frequentadores dos bailes e para os que os promoviam estava 

associada à uma política mais ampla de vigilância social e política que se amparava na 

ideologia da segurança nacional, cujo objetivo principal era identificar e eliminar os “inimigos 

internos” do Estado brasileiro.  Fazer parte deste universo passava a ser um motivo palpável e 

legítimo para que a polícia investigasse da forma que achasse mais conveniente e eficaz o 

funcionamento dos eventos. Em tempos de ditadura civil-militar, isso significava os meios 

                                                           
10

 FICO, Carlos. “Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares básicos da repressão”. In: 

FERREIRA, Jorge e NEVES, Lucília de Almeida (orgs.). O Brasil Republicano. O tempo da ditadura. Regime 

militar e movimentos sociais em fins do século XX. Vol. 4. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003 p.171-
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que já mencionamos acima, desde a repressão ostensiva à infiltração de informantes e 

observadores nos bailes. 

O acesso aos relatórios produzidos pela Comissão Estadual da Verdade/RJ sobre a 

opressão a lideranças e organizações negras foi de total importância para compreender como o 

crescimento dos bailes e seu poder mobilizador chamou a atenção das instâncias repressoras 

durante a ditadura civil-militar, que intensificou sua ação de investigação e repressão aos 

bailes do Black Rio. Sob a forma de um relatório finallançado em 2015, a CEV/RJ11 tornou 

possível o estudo da documentação produzida pelos órgãos repressivos, constatando os 

mecanismos de ação da ditadura militar nos bailes do Black Rio e sua preocupação com a 

organização da juventude pobre, negra, suburbana, a partir da difusão de informações, valores 

e propostas de afirmação do „orgulho negro‟. 

Seu sistema se encarregou de desqualificar tais eventos, seus organizadores e seus 

participantes, atacando pessoas que estavam celebrando a festa, celebrando a si mesmas mas 

não impediu que tais eventos fossem compreendidos como importantes atos de resistência 

contra este sistema e a lógica racista vigente na sociedade brasileira desde sua criação. 

 

 

                                                           
11

“Colorindo memórias e redefinindo olhares: Ditadura Militar e Racismo no Rio de Janeiro”. Relatório de 

pesquisa da Comissão Estadual da Verdade/ RJ, Rio de Janeiro, mimeo, 2015. 
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NAS FRONTEIRAS E NO INTERIOR DO IMPÉRIO BRASILEIRO: 

AS COLÔNIAS MILITARES E A POLÍTICA DO  

SEGUNDO REINADO 

Carlos Henrique Ferreira Leite
1
 

 

 Este artigo é parte integrante das pesquisas iniciais que estão sendo realizadas para o 

projeto de pesquisa intitulado “Terra, trabalho e disciplina militar: O cotidiano dos colonos na 

Colônia Militar do Jataí”, que deverá ser desenvolvido durante o doutorado. Neste texto, 

apresento um breve contexto das colônias militares brasileiras em relação à política imperial, 

apontando alguns aspectos peculiares destes estabelecimentos por meio dos principais 

trabalhos historiográficos já produzidos sobre o tema. 

 Este estudo se insere no contexto da política implementada durante o Segundo Reinado 

(1840-1889), especialmente pelo governo conservador a partir de 1848, que promoveu uma 

série de reformas visando a consolidação do estado imperial, o desenvolvimento econômico e 

a unidade territorial, dentre as quais podem ser destacadas a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei de 

Terras, o Código Comercial do Império do Brasil e a reforma da Guarda Nacional
2
. Entre 

estas e outras medidas, esteve a criação de mais de 30 colônias militares distribuídas 

estrategicamente em diversos pontos das fronteiras e do interior do território nacional, o que 

segundo Fernando Rodrigues e Érica Sarmiento, representou uma política do Estado Imperial 

baseada em três instrumentos legais: 

 

1.Lei N. 555, de 15 de junho de 1850, §5º, Art. 11º - distribuição do 

orçamento do Império para o ano financeiro de 1850 e 1851, autorizando o 

Poder Executivo a estabelecer onde convier, presídios e colônias militares 

dando-lhes a mais adequada organização; 2. Lei N. 601, de 18 de setembro 

de 1850 (Lei de Terras de 1850) - o artigo 12 previa o uso de terras 

devolutas para o assentamento de estabelecimentos públicos, e o artigo 18, 

autorizava o pagamento do deslocamento de colonos livres para serem 

empregados na formação de colônias nos lugares em que o governo achasse 

mais conveniente;3. Decreto N. 1.318, de 30 de janeiro de 1854 

(normatização da Lei de Terras de 1850) - o qual determinava no Art. 82, o 

estabelecimento de colônias militares na zona de dez leguas contígua aos 
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limites do Império com Paízes estrangeiros, e em terras devolutas, que o 

Governo pretender povoar, estabelecer-se-hão Colonias Militares.
3
 

 

O historiador norte-americano David Lyle Wood, observou que estes núcleos fizeram 

parte do projeto de colonização militar do império para controlar as fronteiras e civilizar os 

grupos marginalizados espalhados pelo interior do país. Para o autor, esta ação seria uma 

alternativa as necessidades econômicas do governo imperial frente o fim do tráfico de 

escravos e a expectativa da abolição, que pretendia por meio da disciplina militar e da 

garantia de terras cultiváveis, integrar “pobres”, “vadios” e “criminosos” a “civilização” e ao 

trabalho
4
.  

Porém, Maria Luiza Ferreira de Oliveira destaca que nem todas as colônias tinham 

como primeiro objetivo o “controle social, sendo que muitas outras foram planejadas e criadas 

para ajudar a viabilizar a circulação por regiões onde havia muitos índios, ou mesmo como 

pontos de apoio ao povoamento e ocupação de zonas fronteiriças”
5
. No entanto, a base do 

projeto envolvia a “ideia de civilizar fronteiras, possibilitando com isso o encaminhamento do 

progresso, através do cultivo e da capitalização de áreas ou inexploradas ou ocupadas por 

quem não participava do mercado”
6
. Neste sentido, pode-se observar que: 

  

No caso das colônias militares do Brasil império, criadas a partir de 1850, 

embora o governo tivesse elaborado alguns decretos e regulamentos gerais, 

adotados pela maioria, cada colônia tinha seus propósitos e suas 

especificidades locais. As contingências históricas e regionais determinaram 

os tipos de colônia militar. Elas poderiam ser agrícolas, para povoar e 

desenvolver a agricultura; militar, para defender as fronteiras e pacificar as 

matas; ou agrícola-militar, para integrar o povoamento, agricultura e defesa. 

As condições geográficas, políticas e econômicas – além da resistência dos 

habitantes das florestas – vão influir de modo decisivo no tipo de colônia que 

vai ser construído em cada província para esse fim.
7
 

 

 Dentre as colônias militares que foram criadas durante o Segundo Reinado estão: Pedro 

II (PA) em 1840, Santa Teresa do Tocantins (PA) em 1849, São João do Araguaia (PA), 
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 SARMIENTO, Erica; RODRIGUES, Fernando. Estudos sobre colonização e imigração no norte do Brasil 
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 WOOD, David Lyle. Abortive Panacea: Brazilian Military Settlements, 1850 to 1913. Utah, 1972. Tese 

(Doutorado em História). University of Utah, Michigan, 1972, p. 13. 
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 OLIVEIRA, M. L. F. No centro das matas: as colônias militares e os embates dos anos 1850. In: Tânia Maria 
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Pimenteiras (PE) e Leopoldina (AL) em 1850, Jatai (PR) em 1851, Santa Tereza (SC) e São 

Pedro de Alcantara do Gurupi (MA) em 1853, Óbidos (PA) e Urucu (MG) em 1854, Brilhante 

(MT) e Nioac (MT) em 1855, Dourados (MT) em 1856, Guandú (ES) em 1857, Avanhandava 

(SP) e Itapura (SP) em 1858, Santo Antonio (GO), Santa Barbara (GO), Porto Souza (ES) e 

Cachoeirinha (BA) entre 1850 e 1858, Miranda (MT), São Lourenço (MT), Chopim (PR), 

Chapecó (PR) e Caseros (RS) em 1859, Taquari (MT) em 1862, Itacayú (MT) em 1871, 

Conceição de Albuquerque (MT) em 1872, Alto Uruguai (RS) em 1877, Piquiri (MT) em 

1880 e Foz do Iguaçu (PR) em 1888. Também constam registros das colônias de Coxim 

(MT), Corixa (MT) e Pedro de Araújo Lima (PA), porém não foi possível localizar a data de 

criação destas últimas
8
. 

A propósito, a história que vai da criação/fundação a extinção/emancipação de muitas 

destas colônias ainda permanece desconhecida. Distante do olhar historiográfico no século 

XX, apenas na última década pode-se observar um crescente interesse dos historiadores pelo 

estudo das colônias militares brasileiras, tendo em vista que recentemente, estes 

estabelecimentos tem sido de forma mais frequente, o objeto central de investigação em 

projetos de pesquisa, artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado. No entanto, em uma visão geral, ainda são poucos os trabalhos 

aprofundados sobre o tema e embora estas pesquisas tenham identificado e demonstrado a 

relevância, as peculiaridades e as diferentes trajetórias de algumas destas colônias no cenário 

político, econômico e social do Império, elas abrem espaço, ao mesmo tempo, para novas 

perspectivas e questionamentos.  

Neste sentido, um vasto repertório abordagens e fontes de investigação ainda necessitam 

ser explorados e problematizados para uma compreensão cada vez mais ampla de todo o 

complexo das colônias militares e de suas respectivas particularidades e contribuições no 

cenário do Brasil oitocentista, como demonstrado por alguns dos trabalhos que destacaremos 

a seguir. 

 Com a ausência de estudos acadêmicos centrados sobre estes núcleos até a década de 

1970, David Lyle Wood se tornou o primeiro na academia a investigar e questionar a função e 

os resultados das colônias militares brasileiras. Em sua tese de doutorado, intitulada “Abortive 

Panacea: Brazilian Military Settlements (1850 to 1913)”, defendida na Universidade de Utah, 
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no ano de 1972
9
, Wood apresenta um panorama geral e a complexidade destas colônias 

pontuando aspectos relativos a economia, as formas de administração, as dificuldades 

vivenciadas pelos colonos, a rigidez da disciplina militar, as características do ambiente e as 

formas de trabalho. Para demonstrar o funcionamento destes núcleos, o autor recorre a uma 

ampla e variada documentação do período, como as coleções de leis do império, revistas do 

exército brasileiro, relatórios ministeriais,correspondências dos presidentes das províncias e 

das autoridades militares, dentre outras. Contudo, ao defender na conclusão de sua tese que o 

plano de colônias militares foi um “fracasso econômico generalizado”
10

, tanto pelo seu 

isolamento geográfico, como pela impotência econômica e divergência das autoridades 

quanto a sua manutenção e importância, o autor generaliza esta perspectiva para todo o 

complexo, e não aprofunda o conhecimento dos “diferentes tipos de experiências das colônias 

militares”
11

, nos quais algumas atingiram seus objetivos de forma parcial ou integral, como 

será observado em pesquisas posteriores. 

 No mesmo ano, Maria Apparecida Silva apresentou sua tese de doutorado na 

Universidade de São Paulo (USP), sob o título “Itapura – estabelecimento naval e colônia 

militar (1858-1870)”
12

, na qual analisa a Colônia Militar de Itapura estabelecida a margem 

esquerda do rio Tietê no interior da Província de São Paulo em 1858. Silva investiga a 

colonização do Itapura, problematizando a situação da área antes de 1858 e os interesses do 

governo imperial com a fundação da colônia, destinada principalmente, segundo a autora, a 

defender o Brasil de eventuais ataques de países vizinhos, valorizar as terras da região, 

desenvolver a navegação no baixo-tietê e abolir o latifúndio. Detalha também a formação do 

núcleo urbano, a administração, a organização e as dificuldades vivenciadas pelos colonos, 

com ênfase na importância dos negros livres e escravos.  

Em suas considerações finais, conclui que a atuação da colônia como base estratégica 

foi nula e se constituiu como “mais uma despesa improdutiva para o orçamento do Império”.
13

 

Dentre outros motivos do fracasso da Colônia Militar de Itapura, a historiadora aponta o 

isolamento geográfico, sua inutilidade durante a guerra do Paraguai e a resistência dos 

indivíduos em habitar o núcleo devido a uma série de fatores, como a falta de recursos e a 

pouca atratividade de pequenos lotes de terras oferecidos pelo governo sob a “incômoda” 

                                                           
9
 WOOD, Op. cit. 

10
 SILVA, Op. cit., 2016, p. 31. 

11
 Idem. 

12
 SILVA, Maria Apparecida. Itapura – estabelecimento naval e colônia militar (1858 -1870). São Paulo, 1972. 

160 f. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas – Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 1972. 
13

 Ibidem. p. 140. 
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disciplina militar a que os colonos estariam sujeitos. No entanto apesar do insucesso, Silva 

aponta aspectos positivos, como a criação da “Companhia de Trabalhadores de Itapura”, que 

conferiu de fato o direito de liberdade dos africanos livres que habitavam o núcleo. 

 Dois anos depois, em 1974,Leônidas Boutin defendeu sua tese de livre docência, na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), nomeada “Colônias Militares na Província 

do Paraná”
14

. Neste trabalho mais abrangente, com base nos relatórios dos presidentes da 

província, o autor trouxe informações importantes sobre a fundação e o funcionamento das 

colônias militares de Jataí, Chapecó e Chopim e suas relações com os interesses do governo 

imperial, como a proteção e disputa de territórios nas fronteiras com o Paraguai e Argentina, 

apresentando um enfoque mais estratégico das colônias fundadas na Província do Paraná. 

 Em 1980, Vera Lúcia Fregonese Barros aprofundou as discussões iniciadas por Boutin 

também na UFSC, em sua dissertação de mestrado intitulada “A Colônia Militar do Chopim – 

1882 a 1909”
15

, na qual estudou a referida colônia instalada no sudoeste do Paraná, em 

Campos de Palmas, com a finalidade de defender a fronteira internacional com a Argentina e 

proteger a população da área. Visando contribuir para o conhecimento do povoamento da 

região, Barros investigou, no período em que a colônia foi administrada por militares, as 

demais razões de sua criação, as medidas de organização, as atividades desenvolvidas, a 

rotina e o relacionamento entre civis e militares e as situações problemáticas enfrentadas pela 

população composta por elementos de várias origens étnicas. A autora observa que os 

objetivos na criação deste estabelecimento de caráter agrícola-militar foram atingidos 

parcialmente, obtendo um desenvolvimento razoável e trazendo benefícios para a ocupação da 

região, mesmo com os problemas de falta de infraestrutura básica e outros recursos 

necessários por parte dos órgãos responsáveis. 

 Quase três décadas depois, surgiriam novos estudos relevantes sobre as colônias 

militares. Em 2007, Regina Helena Martins de Faria retoma o tema ao coordenar o projeto de 

pesquisa “Avante, civilização! Soldados, migrantes, índios e quilombolas numa colônia 

militar no Maranhão Oitocentista”. Nesta pesquisa, a autoraelabora um estudo sobre a Colônia 

Militar São Pedro de Alcântara do Gurupi, criada pela presidência da província do Maranhão 

no ano de 1853, e implantada a margem direita rio do Gurupi, na fronteira com a Província do 

Pará, em uma área que continha territórios de perambulação de grupos indígenas e quilombos. 

Ao estabelecer um dialogo entre História Política e a História Social, Faria utiliza as noções 
                                                           
14

 BOUTIN, Leonidas. Colônias Militares na Província do Paraná. Florianópolis: UFSC (Tese de Livre 

Docência), 1974. 
15

 BARROS, Vera Lúcia Fregonese. A colônia militar do Chopim – 1882 a 1909. Florianópolis, 1980. 237 f. 

Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1980. 
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de Max Weber e Norbert Elias para analisar a colônia enquanto um microcosmo do aparato 

estatal, observando a expansão do Estado Nacional e o controle de povos indígenas e 

quilombolas vistos como “vadios”, para criar na região um polo da “civilização”.  

Um dos resultados do projeto de pesquisa
16

 pode ser verificado no seu artigo 

“Colonização Militar e formação do Campesinato no século XIX: o caso da Colônia Militar 

do Gurupi, no Maranhão”
17

. Em seu estudo, Faria analisa a política do governo para 

transformar os grupos integrantes das classes sociais subalternas em pequenos produtores 

rurais na Colônia Militar do Gurupi. Ao utilizar como principal fonte de investigação as 

correspondências trocadas entre diretores e presidentes da província e relatórios do governo 

provincial e central, a historiadora destaca que a missão da colônia era desenvolver um núcleo 

de povoamento em uma região que abrigava quilombos e povos indígenas, visando atraí-los 

para a “civilização” e assegurar a navegação no Rio Gurupi. A autora chama a atenção 

também para a dificuldade das autoridades em atrair colonos devido ao rigor da disciplina 

militar, e que somado a outros fatores, a política de incentivo a pequena produção, delineada 

pela legislação que norteou a colonização militar, não se concretizou. 

No ano de 2009, Antonio Marcos Myskiw defendeu sua tese de doutorado na 

Universidade Federal Fluminense (UFF) com o título “A fronteira como destino de viagem: a 

Colônia Militar de Foz do Iguaçu (1888/1907)”
18

. Em sua pesquisa, Myskiw elabora um 

estudo de História Agrária, tendo como tema central a Colônia Militar de Foz do Iguaçu.  

O autor investiga como ocorreu a exploração, ocupação e colonização do território a 

Oeste dos Campos de Guarapuava em meados do século XIX e demonstra as dificuldades 
                                                           
16

 Neste mesmo ano, Faria apresenta o trabalho “Policiamento em Área de Fronteira Interna: o caso da Colônia 

Militar do Gurupi no Maranhão oitocentista”, no qual descreve e analisa os confrontos entre autoridades da 

colônia e de outros aparatos de policiamento. Cf. FARIA, Regina Helena Martins de. Policiamento em Área de 

Fronteira Interna: o caso da Colônia Militar do Gurupi no Maranhão Oitocentista - XXV Simpósio Nacional de 

História. In: XXV Simpósio Nacional de História. História e Ética, 2009, Fortaleza - CE. Anais do Simpósio 

Nacional de História. Fortaleza: ANPUH, 2009. p. 1-9. Vale pontuar a produção de outros artigos e trabalhos de 

conclusão de curso sobre a Colônia Militar do Gurupi derivados do projeto de pesquisa mencionado. 
17

 FARIA, Regina Helena Martins de. Colonização militar e formação do campesinato no século XIX: o caso da 

Colônia Militar do Gurupi, no Maranhão - IV Jornada Internacional de Politicas Públicas. In: IV Jornada 

Internacional de Políticas Públicas. Neoliberalismo e Lutas Sociais: perspectivas para as politicas públicas, 2009, 

São Luís - Maranhão. Anais IV Jornada Internacional de Políticas Públicas. Neoliberalismo e Lutas Sociais: 

perspectivas para as politicas públicas ISBN 2175280. São Luís (MA): Universidade Federal do Maranhão, 

2009. p. 1-10. 
18

 MYSKIW, Antonio Marcos.  A Fronteira Como Destino de Viagem: a Colônia Militar de Foz do Iguaçu 

(1888 / 1907).  Niterói, 2009.  245 f. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009. Em 2011 a tese foi publicada em livro pela editora da UFF e 

Unicentro. Entre 2011 e 2012, Myskiw coordenou o projeto de pesquisa intitulado “Colônias Militares no Sul do 

Brasil (séc. XIX-XX)”, no qual buscou estudar as Colônias Militares do Alto Uruguai, Chapecó, Chopim e Foz 

do Iguaçu, instaladas entre 1876 e 1892, no contexto de disputas jurídicas entre Brasil e Argentina. A pesquisa 

propôs analisar as condições de vida, trabalho e cotidiano dos militares e colonos, as relações amistosas e 

conflituosas, os conflitos pela posse e uso da terra, a extração de riquezas naturais, dentre outros aspectos 

pertinentes a estes núcleos. 
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enfrentadas pela colônia, que assentada na atividade agrícola e pastoril, teve um lento 

desenvolvimento devido, dentre outros fatores, ao isolamento geográfico e abandono destas 

atividades por militares e colonos, como estratégia para sobreviver na fronteira por meio do 

comercio de madeira e erva-mate com os argentinos. Myskiw também analisa as disputas e 

conflitos agrários que ocorreram pelas terras concedidas aos colonos sem demarcação e 

titulação.  

Estabelecendo o cruzamento de diferentes tipologias documentais como manuscritos, 

jornais, periódicos, relatórios provinciais, relatórios de ministérios e relatos de viagens, o 

autor identifica que o deslocamento humano para abrir uma nova fronteira rumo ao oeste do 

território paranaense, foi acompanhado de dificuldades econômicas, tensões sociais, disputas 

pelo poder e conflitos pela terra, envolvendo não apenas brasileiros, mas também paraguaios, 

argentinos, uruguaios e europeus que lá se encontravam. Contudo, o autor ressalta que as 

diferentes estratégias adaptadas por militares e colonos para sobreviver e manter a Colônia em 

atividade evidenciava os sonhos e esperanças da população local em ter boas condições de 

vida na fronteira. 

Em 2010, Maria Luiza Ferreira de Oliveira inicia estudos mais abrangentes sobre as 

colônias militares no Brasil. Além de elaborar projetos de pesquisa
19

, a historiadora publicou 

novos trabalhos mais amplos sobre o tema. Em seu texto “Colônias Militares e a consolidação 

do Estado no Brasil”
20

, Oliveira apresenta um breve contexto sobre os interesses políticos da 

criação destes núcleos estrategicamente instalados nas regiões de fronteira externa e interna, 

com enfoque nas colônias militares de Pimenteiras e Leopoldina, em Alagoas e Pernambuco, 

respectivamente, onde circulavam os “bandidos das matas”.  

Compreendendo-as como um dos diversos projetos fracassados do Estado para 

resolver questões consideradas “crônicas”, a autora investiga a dinâmica de fundação das 

colônias e os conflitos populares de cada região, documentando a experiência política de 

                                                           
19

 Atualmente, Maria Oliveira coordena dois projetos de pesquisa sobre colônias militares: O primeiro, iniciado 

em 2010, intitulado “As colônias militares na consolidação do Estado Nacional, 1850-1870” e o segundo projeto, 

iniciado em 2014, nomeado “Ordem, civilização e território no Brasil do XIX, o projeto da colonização militar 

nos anos 1850 e seus desdobramentos até 1889”. Ambos têm o objetivo de estudar as colônias militares nas 

Províncias de Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Pará, investigando a dinâmica de 

fundação, os processos de articulação de controle social e ocupação territorial e conflitos ocorridos em cada 

região. 
20

 OLIVEIRA. Maria Luiza Ferreira. Colônias Militares e a consolidação do Estado no Brasil. In: II Encontro de 

História do Império Brasileiro: “Culturas e sociabilidades políticas: diversidades, identidades e práticas 

educativas”, 2010, João Pessoa. Caderno de Resumos II Encontro de História do Império Brasileiro: “Culturas 

e sociabilidades: políticas, diversidades, identidades e práticas politicas”. João Pessoa: Editora Universitária/ 

UFPB, 2010, v.1, p. 49-50. 
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diversos setores sociais
21

. Em 2013, Oliveira publica os resultados de suas pesquisas no artigo 

intitulado “No centro das matas: as colônias militares e os embates dos anos 1850”
22

, 

demonstrando e mapeando as principais questões que nortearam a criação e a manutenção 

destes núcleos. 

 Outra perspectiva sobre a Colônia Militar de Foz do Iguaçu foi abordada na dissertação 

de mestrado de Evandro Ritt, sob o título “A Colônia Militar de Foz do Iguaçu – PR: Um 

projeto de consolidação de uma fronteira: 1880 – 1920”
23

, defendida na Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), em 2011. O autor analisa as relações sociais advindas da 

problemática da fronteira, com enfoque na participação dos militares do Exército Brasileiro, 

identificando suas ações, estratégias e conflitos no processo de ocupação e colonização da 

região. Ritt observa que os militares que vieram para a região como representantes do poder 

do Estado acabaram sendo aliciados pelo desenvolvimento econômico, tornando-se 

comerciantes ou aliados dos “obrageros”. 

 Em 2012, Francivaldo Alves Nunes publica o artigo “Aspectos da colonização militar 

no norte do Império: povoamento, segurança, defesa do território e conflitos”
24

, no qual 

analisa o processo de instalação de colônias militares na Amazônia, destacando dentre outras 

questões, o desafio destes núcleos no processo de promover a ocupação do território, tornar os 

ocupantes destes espaços em colonos por meio de disciplinas e normas militares, e as 

estratégias de sobrevivência e resistência destes habitantes. 

 No ano de 2013, Johny Santana Araújo apresenta o artigo “O estabelecimento de 

colônias agrícolas civis e militares na província do Piauí no pós-guerra do Paraguai (1865-

1888)”
25

, no qual analisa a ação do governo imperial e provincial na ocupação das regiões sul 

e sudoeste do Piauí por meio da instalação de colônias. O autor demonstra que um dos 

                                                           
21

 Este tema foi desenvolvido no artigo “As colônias militares na consolidação do Estado Nacional, 1850-1870”. 

Cf. Id.  As colônias militares na consolidação do Estado Nacional, 1850-1870.  Anais do XXVI Simpósio 

Nacional de História – ANPUH.  São Paulo, julho de 2011.  Disponível em: 

<http://www.snh2011.anpuh.org/resources/ anais/14/13 00216724_ARQUIVO_TextoANPUH2011.pdf > 

Acesso em: 18-7-2018. 
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 Id. No centro das matas: as colônias militares e os embates dos anos 1850. In: Tânia Maria Bessone; Lucia 

Maria Bastos P. Neves; Lucia Maria P. Guimarães. (Org.). Elites, fronteiras e cultura do Império do Brasil. 1ed. 

Rio de Janeiro: Contra Capa, 2013, v. 1, p. 111-137. 
23

 RITT, Evandro. A colônia militar de foz do Iguaçu – PR: Um projeto de consolidação de uma fronteira: 1880 

– 1920. Londrina, 2011. 135 f. Dissertação (Mestrado em História) – Centro de Letras e Ciências Humanas, 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2011. 
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 NUNES, Francivaldo Alves. Aspectos da colonização militar no norte do Império: povoamento, segurança, 

defesa do território e conflitos. Revista Brasileira de História Militar, v.III, 2012, p. 01-22. 
25

 ARAÚJO, Johny Santana. O Estabelecimento de Colônias Agrícolas Civis e Militares na Província do Piauí 

no Pós-Guerra do Paraguai (1865-1888).  Revista Oficina do Historiador,Porto Alegre, EDIPUCRS, v. 6, n. 2, 

jul./dez., 2013, p. 57-77. 
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objetivos estava em assentar ex-combatentes da guerra do Paraguai por meio da distribuição 

de terras em colônias agrícolas civis e militares. 

 Outras três dissertações de mestrado e uma tese de doutorado contribuiriam para 

ampliar os estudos mais recentes sobre as colônias militares.  

Rafael Amaro da Silva apresentou em 2013 a dissertação “Colônia Militar Pedro II: 

nação e civilização na fronteira norte do Brasil (século XIX)”
26

 na Universidade Federal do 

Pará (UFPA). Amaro demonstra a preocupação do governo com a política de vigilância, 

conquista e povoamento da fronteira norte do Brasil, e analisa a especificidade da colônia 

fundada em 1840, as margens do rio Araguari, no atual estado do Pará, destacando o cotidiano 

de seus habitantes, marcado pela precariedade de vida e conflitos na fronteira. O resultado da 

pesquisa buscou demonstrar a importância e o papel da colônia na definição territorial do 

norte do Brasil. 

No mesmo ano, Adelson André Bruggemann defendeu na UFSC a dissertação “A 

sentinela isolada: o cotidiano da Colônia Militar de Santa Thereza (1854 – 1883)”
27

. O autor 

buscou explorar o cotidiano dos colonos, soldados e oficiais do Exército Brasileiro que 

viveram na colônia militar estabelecida em 1854 entre as vilas São José e Lages, com a 

função de povoar o interior do território, cobrar impostos sobre mercadorias, realizar obras de 

manutenção dos percursos e combater ataques indígenas, levando um grande número de 

homens livres e pobres a prestar serviços ao Exército. O trabalho e as relações estabelecidas 

entre os habitantes se constituíram como objeto central neste estudo, apresentando a 

diversidade de grupos humanos que formavam a colônia e suas principais características, 

fornecendo novos elementos para interpretação da colonização do território catarinense. 

No ano de 2015, é defendida na USP, a dissertação de mestrado de Jéssika de Aquino 

Bezerra intitulada “Civilizar os sertões, consolidar o Estado. A Colônia militar do Jataí e os 

aldeamentos indígenas no Tibagi (1845-1897)”
28

. Nesta, a autora buscou analisar a criação em 

1851 e o desenvolvimento da colônia militar e dos Aldeamentos Indígenas São Pedro de 

Alcântara, Nossa Senhora do Loreto do Pirapó e São Jerônimo, fundados no vale do rio 

Tibagi, ao norte da Província do Paraná. Partindo do contexto da política imperial brasileira 

                                                           
26

 SILVA, Rafael Amaro da. Colônia Militar Pedro II: Nação e Civilização na fronteira norte do Brasil (Século 

XIX). Belém, 2013. 91 f. Dissertação (Mestrado em História Social da Amazônia) – Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2013. 
27
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em meados do século XIX, Bezerra investiga o processo exploração dos sertões do Tibagi e 

os interesses do Barão de Antonina, que levaram a fundação do núcleo e dos aldeamentos, 

demonstrando aspectos do cotidiano, da administração e da economia deste sistema de 

colonização implementado no vale do Tibagi. Para a autora, a relevância deste 

estabelecimento para o governo provincial e central esteve no fato do núcleo atingir os 

principais objetivos para o qual foi criado, como possibilitar a fixação de povoadores, 

proteger e vigiar as vias de comunicação, atrair e engajar a população indígena para mão de 

obra, promover a exploração agrícola da região e estimular o comércio interno. 

Em 2016, as colônias militares voltam a ser objeto central de investigação de uma tese 

de doutorado. Amaro Hélio Leite da Silva defendeu na Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) a tese “Colônia Militar de Leopoldina: “Das matas incultas” às “matas civilizadas” 

(1851-1867)”
29

. Instalada em 1850 na região do antigo Quilombo dos Palmares e da Guerra 

dos Cabanos, o objetivo da colônia era policiar e povoar a região tradicionalmente marcada 

por revoltas e rebeliões e também civilizar a “gente das matas”. Silva observa que na 

transição de um espaço de insurreições populares (das “matas incultas”) para um espaço de 

civilização, povoamento e expansão das fronteiras agrícolas (das “matas civilizadas”), a 

política de colonização militar teve um papel fundamental, e a Colônia Militar de Leopoldina 

se constituiu como um importante instrumento de segurança e reorganização política e 

territorial da região norte. Neste sentido, ao contrário do fracasso constatado de algumas 

colônias militares, Silva demonstra que esta colônia atingiu seu objetivo político e militar, ao 

pacificar e povoar a área e contribuir para a unidade territorial e formação do Estado 

Nacional. 

Como podemos observar, os estudos sobre as colônias militares pretendem demonstrar 

o importante papel destes estabelecimentos no cenário e na consolidação do império 

brasileiro, em conjunto com outras diversas medidas implementadas pela política do Segundo 

Reinado. Ademais, contribuem para a compreensão das particularidades características de 

cada região, ampliando o conhecimento sobre as questões sociais, políticas e econômicas 

relacionadas aos processos de ocupação, povoamento, colonização, resistências e conflitos no 

Brasil oitocentista. 

                                                           
29

 SILVA, Op. cit., 2016. p.31 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

468 
 

CRISES DE REPRESENTAÇÃO E O AVANÇO PROTOFASCISTA: 

UMA ANÁLISE COMPARADA ENTRE GOVERNOS 

SOCIALDEMOCRATAS NA REPÚBLICA DE WEIMAR (1918 – 1933) E 

BRASIL (2003 – 2016) 

Carlos Cesar de Lima Veras
1
 

 

INTRODUÇÃO 

A proposta deste artigo é realizar uma breve reflexão acerca do conceito de democracia 

e como movimentos autoritários de direita podem emergir após o exercício de governos 

socialdemocratas, tendo como ponto de partida a breve experiência da República de Weimar 

(1918 – 1933), que sucede o Império Alemão ao desfecho da Primeira Guerra Mundial e 

partindo então para o período de governo exercido pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no 

Brasil, notadamente entre os anos 2003 e 2016. 

É de suma importância destacar desde já que, inclusive para evitar anacronismos, a 

proposta aqui não é de necessariamente comparar as sociedades, mas sim pontuar 

determinadas semelhanças entre os governos, principalmente no que se refere a equívocos que 

possibilitaram o crescimento e ascensão de grupos conservadores e protofascistas
2
 em ambos 

os casos, salientando obviamente que no caso do Brasil não existe ainda uma conclusão 

acerca do êxito ou não de tais grupos. Para tal, também buscamos apontar de que forma tais 

grupos, dentro das particularidades de suas épocas, agem de encontro ao fomento do ódio 

como elemento central de suas propostas. 

O exercício aqui proposto visa a reflexão acerca de como grupos assumidamente 

defensores da censura (em variadas formas) exploram as lacunas da democracia 

representativae contradições de governos alinhados à esquerda política para fomentarem seus 

projetos de poder: portanto, além de um exercício que visa discutir estratégias corriqueiras de 

grupos conservadores e setores dominantes em propor pautas contra movimentos sociais e a 

classe trabalhadora, há também o convite à autocrítica, diante da hipótese de que grupos e 

                                                           
1
 Doutorando em História Comparada pelo PPGHC/UFRJ, sob orientação do Prof.º Dr.º José D’Assunção 

Barros. Bolsista Capes. Contato: herrcesare@gmail.com. O presente trabalho foi realizado com apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 

001. 
2
 Utilizamos o termo protofascismo para definir correntes ideológicas e/ou grupos e/ou indivíduos pautados por 

ideias que ao menos em parte encontram semelhança com conceitos propagados nas experiências fascistas 

documentadas, mas que não podem ser definidos como essencialmente fascistas pelo fato de não se assumirem 

de tal forma ou de não estarem ainda em situação de poder que permita que seus preceitos sejam de fato 

exercidos.  
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setores progressistas demonstram dificuldades em conter o avanço de correntes conservadoras 

(principalmente em conjunturas de crise). 

 

REPRESENTAÇÃO E DEMOCRACIA 

Analisar dois recortes tão afastados pelo tempo e por seus aspectos culturais não é uma 

tarefa simples, e nem há a pretensão de que este trabalho apresente conclusões bastante 

elucidativas sobre um tema tão complexo – afinal, decerto nem um único livro seria suficiente 

para nos debruçarmos nas características e consequências do avanço conservador em meio às 

fragilidades democráticas. Entretanto, com este trabalho não abrimos mão de propor uma 

reflexão (e até mesmo uma autocrítica) acerca de tal temática; o fazer e o devir histórico 

cumprem este ritual, e como Thompson (1978) nos adverte, apesar de os eventos históricos 

possuírem suas diversas características únicas, “muitos acontecimentos amplamente separados 

no tempo e no espaço revelam, quando se estabelece relação entre eles, regularidades de 

processo”
3
; 

Convém realizarmos algumas considerações, ainda que brevemente, sobre o conceito de 

democracia. Graeber (2015) atribui ao termo a definição de “processo de deliberação coletiva 

sob o princípio da participação plena e igualitária”
4
.Contudo, nas experiências ocidentais, 

vimos que este conceito sofreu modificações, a ponto de favorecer determinadas elites. 

Macpherson (2003) aponta que a construção do conceito de democracia liberal se 

condicionou, em princípios do século XIX, à constatação de que tal modelo não se tornasse 

perigoso nem para a manutenção da sociedade dividida em classes, nem um risco à 

propriedade privada
5
. Respaldando esta visão, Rancière (2014) aponta que a representação é, 

por si mesma, oposta à democracia, visto que ela é a aceitação de um poder superior exercido 

por minorias oligárquicas, que não necessariamente tem a função de ajustar direitos às 

expansões das sociedades: 

(...) A representação nunca foi um sistema inventado para amenizar o 

impacto do crescimento das populações. Não é uma forma de adaptação da 

democracia aos tempos modernos e aos vastos espaços. É, de pleno direito, 

uma forma oligárquica (...) são sempre os estados, as ordens e as possessões 

que são representados em primeiro lugar, seja porque se considera seu título 

para exercer o poder, seja porque um poder soberano lhes dá voz consultiva.
6
 

                                                           
3
 THOMPSON, Edward. P. A Miséria da Teoria ou um Planetáriode erros: uma crítica ao pensamentode 

Althusser. Rio de Janeiro: Zahar,1978. p. 97. 
4
 GRAEBER, David. Um projeto de democracia – uma história, uma crise, um movimento. São Paulo: Paz e 

Terra, 2015. p. 187. 
5
 MACPHERSON, Crawford B..La Democracia Liberal y su época. Madrid: Alianza editorial, 2003. p. 22. 

6
 RANCIÈRE, Jacques. Ainda se pode falar em democracia?. Lisboa: Ymago, 2014. p. 69. 
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Graeber ainda aborda um outro aspecto extremamente relevante para este tipo de 

discussão, ao traçar a evolução do conceito de votos e sua associação ao termo democracia. 

Ao referenciar os processos de votação de Roma até a exemplos mais atuais, expõe que os 

processos de votos, no qual o consenso possivelmente não existe, ocorreram em ambientes 

militares, nos quais possíveis descontentamentos com os resultados das votações poderia ser, 

se não contidos com alguma tranquilidade, vencidos em um eventual conflito armado, pelo 

fato de que o lado vencedor estaria de qualquer forma em maior quantidade que o lado 

perdedor, ou seja, haveria mais armas do lado majoritário
7
.  

Esta característica elitista do sistema democrático não passa desapercebida pela 

população; De Moraes (2017), ao apontar o caso das últimas eleições estaduais do Rio de 

Janeiro e municipais de sua capital (as eleições de 2014 e 2016, respectivamente), verifica o 

fenômeno das eleições de um governador e de um prefeito que, pela primeira vez na história 

recente do estado e da cidade, receberam menos votos que as somas de votos brancos, nulos e 

abstenções.  Utilizando dados mensurados em pesquisas realizadas pelos institutos 

acadêmicos Eurobarometer e Latinobarómetro sobre a desconfiança em relação aos partidos 

políticos e as instituições oficiais na União Europeia e América Latina, para então partir para 

os dados brasileiros, disponibilizados pelos próprios Tribunais Eleitorais (TSE e TRE), o 

autor exemplifica que a desconfiança e a negação são elementos pertinentes no sistema 

democrático em geral. Ainda sobre os levantamentos em relação ao Brasil, os dados apontam 

um salto do nível de desconfiança em relação ao Estado, de 44% em 2010 para 72% em 2015; 

os protestos iniciados em 2013 sem dúvidas exercem um papel importante nesse ápice de 

desconfiança da população com o poder instituído
8
. 

Portanto, o sistema democrático que vivemos é, antes de mais nada, o exercício de 

poder por uma parcela de escolhidos tidos como “melhores”. E mesmo em momentos de 

estabilidade econômica, grande parte da população percebe que este sistema não representa 

necessariamente seus direitos. Como veremos adiante, os governos socialdemocratas quando 

assumem o poder não se preocupam em tentar contornar esta mazela da democracia; 

simplesmente adornam as aparências do sistema democrático com algumas medidas 

localizadas de cunho social enquanto se mantém dependentes das elites econômicas, da 

                                                           
7
 GRAEBER, Op. cit., pp. 185 – 187. 

8
 DE MORAES, Wallace. Descrença/negação da política-eleitoral no Brasil – votos nulos, em branco e 

abstenções ressignificados. 2018. In: http://www.otal.ifcs.ufrj.br/nossos-sonhos-nao-cabem-em-vossas-urnas-

descrencanegacao-da-representacao-plutocratica-no-brasil-votos-nulos-em-branco-e-abstencoes-ressignificados/. 
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grande mídia e dos grupos políticos de ideologia de certa forma divergente, mas práticas 

semelhantes. 

Quando suas pretensões deixam de ir ao encontro de parte desses agentes aos quais os 

socialdemocratas optam por se aliarem, crises são geradas e é neste momento em que o 

protofascismo passa a agir de forma mais intensa. Afinal, se na estabilidade econômica a 

desigualdade do sistema político democrático já é latente, nos momentos de crise esta 

percepção é ampliada pela população, pois é em tais momentos que o vácuo da representação 

é mais sentido. O protofascismo encontra vantagem justamente por não se importar em 

parecer comprometido com os vícios democráticos (por mais que seus porta-vozes estejam 

por décadas ocupando cargos legislativos), ao mesmo tempo em que explora exaustivamente 

o desgaste que mídia e elites econômicas empreendem contra governos socialdemocratas em 

tais momentos. 

Simplificando, o modus operandi do protofascismo reside nos moldes da concepção de 

Ur-Fascismo apontado por Umberto Eco (1995), que reúne práticas deste fascismo posterior 

que vão de encontro às posturas de tantas figuras conservadoras contemporâneas, como o 

exacerbado apego à tradição (e a uma quase sacralização das estruturas tradicionais e as 

instituições que detém o poder), a perseguição à intelectuais e desprezo da construção do 

conhecimento e, principalmente, a exploração de frustrações e incompreensões das classes 

médias, principalmente em períodos de crise. Como o próprio Eco adverte, “o Ur-Fascismo 

ainda está ao nosso redor, às vezes sem trajes civis”
9
.  

 Ao adotar um discurso distante da postura legalista (que é a escolha dos governos de 

esquerda), o protofascismo encontra grande adesão dentre aqueles que não se sentem 

representados por este sistema. Isso não significa que as populações apresentem uma 

tendência ao fascismo, mas sim que os fascistas se beneficiam por serem em grande parte os 

únicos que de certa forma se distanciam de vícios do discurso político, ampliando esta 

vantagem em momentos de crise. As contradições do sistema dito democrático fomentam a 

indignação, que o protofascismo oportunamente converte em ódio e, consequentemente, se 

alimenta disto.  

 

O OVO DA SERPENTE NA REPÚBLICA DE WEIMAR 

 A derrota na Primeira Guerra Mundial traria consequências profundas aos germânicos, 

frutos do processo de discussão e intensificação da crise que o conflito gerou dentro da 

                                                           
9
 ECO, Umberto. Cinco escritos morais. Rio de Janeiro: Editora Record, 1998. 
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sociedade alemã. A situação política do Império Alemão já se encontrava conturbada em 

1917, com as dificuldades no front e as consequências da guerra na economia. A derrota 

sacramentou o desmoronamento do império, finalizada com a abdicação de Guilherme II.  

 Novos caminhos eram vislumbrados entre a sociedade alemã. Grupos de esquerda 

estiveram à frente das discussões sobre os rumos que seriam tomados, intensificando a 

propagação pelas numerosas greves das massas operárias em 1918. Liderada por Rosa 

Luxemburgo e Karl Liebknecht, a Liga Espartaquista será a principal organização 

revolucionária alemã a propor a dissolução do Império em favor de um novo modelo de 

governo; neste caso inspirados na experiência russa em 1917.  

O Partido Social-Democrata Alemão era a segunda força à esquerda naquela 

conjuntura, também exercendo forte influência entre o meio operário. Entretanto, o SDP 

visava um pragmatismo revolucionário atrelado a valores da democracia liberal, ou seja, 

pretendia manter o sistema parlamentar que já havia sido conquistado em outubro de 1918, na 

sequência de consequências do fim da Guerra
10

.  Uma grande insurreição é convocada em 

Berlim no dia 9 de novembro de 1918; temendo que a revolução em moldes soviéticos 

ocorresse, os deputados socialdemocratas reuniram-se no mesmo dia no Reichstag e 

proclamaram a República de Weimar
11

. Cadeiras foram oferecidas aos espartaquistas, mas 

logo eles intensificaram a oposição ao SDP, abrindo mão da representatividade no Reichstag. 

Em seguida, os espartaquistas, junto a outras organizações de esquerda, fundaram o Partido 

Comunista Alemão (Kommunistische Partei Deutschlands) e passaram a organizar 

manifestações e mesmo tentaram uma revolução em Berlim no começo de 1919.  

 OSDP, um partido social democrata de considerável presença em meio a sindicatos e 

movimentos operários, não economizou esforços em conter os motins e revoltas liderados 

pelos espartaquistas. E para tal, foi conivente com a atuação de grupos paramilitares, em geral 

ex-militares que perderam suas funções por consequência do Tratado de Versalhes e até 

mesmo monarquistas, para iniciarem uma violenta repressão contra os militantes de esquerda, 

culminando no assassinato de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht em janeiro de 1919. 

Gustav Noske, que ocupara o cargo de Ministro da Defesa até 1920, ordenou a permanência 

da repressão não somente contra os remanescentes espartaquistas, como também buscou 

eliminar os opositores ao projeto de governo dentro do movimento operário, resultando em 

centenas de mortes até a primavera de 1919, dentre os quais Lei Jogiches, principal liderança 
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 LOUREIRO, Isabel. A Revolução Alemã (1918 – 1923). São Paulo: Editora Unesp, 2005. p. 56. 
11

 KRACAUER, Siegfried. From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film. Revised and 

Expanded Edition. New Jersey: Princeton University Press, 2004. p. 43. 
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comunista após a morte de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht
12

. Os socialdemocratas não 

somente buscaram eliminar a oposição à esquerda, como também se ampararam em milícias 

de extrema direita para tal. Tais grupos foram o embrião para, dentre outras milícias, a criação 

da Sturmabteilung, que perseguia opositores aos nazistas na década de 1920 e posteriormente 

foi convertida na SS (Schutzstaffel).  

 A “revolução”
13

 consolidou uma República de Weimar com poder fragmentado. O 

SDP esteve fortemente envolvido na breve política da república, à frente em governo próprio 

ou coalizões de 1918 a 1923 e 1928 a 1930. A opção do SPD em, ao invés da construção 

conjunta com outros movimentos de esquerda e do diálogo com as massas populares, ter 

optado pela repressão e confiança nas velhas elites
14

, estabelecendo um governo no qual 

basicamente se manteve toda a estrutura jurídica e administrativa do império, posteriormente 

se mostrou determinante para a fomentação dos grupos reacionários que darão sustentação aos 

nazistas.  

Os resultados disso começaram a aparecer com a crise econômica de 1929, na qual os 

nazistas retomam o seu crescimento (que havia sido interrompido com a estabilização 

econômica na metade da década de 1920), explorando as fragilidades do sistema e 

propagando o ódio contra seus adversários, a ponto de nas primeiras eleições de 1932 se 

tornarem a principal força política a assumir cadeiras no Reichstag
15

. Mesmo com a 

continuidade da instabilidade política (que inclusive resultará na dissolução do parlamento 

meses depois), é a partir de então que a figura de Hitler se tornará determinante aos rumos da 

República de Weimar, resultando na posterior conquista da chancelaria e tomada de poder.  

 

SOBRE A EXPERIÊNCIA PETISTA 

 Nas eleições presidenciais de 2002, o Partido dos Trabalhadores alcançara, pela 

primeira vez, o posto principal no sistema federalista brasileiro. Nos pleitos anteriores pós-

Ditadura (1989, 1994 e 1998) o partido sempre lançara como candidato o ex-metalúrgico Luis 

Inácio Lula da Silva, que em 2002 enfim sairia vitorioso. Em 2010, após dois mandatos, Lula 
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KLEIN, Claude. Weimar. São Paulo: Perspectiva, 1995. p. 37. 
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foi o responsável pelo lançamento da candidatura de Dilma Rousseff, que exerceu o cargo de 

Ministra de Minas e Energia e, posteriormente, Ministra da Casa Civil em seu segundo 

governo, à presidência, obtendo vitória e ainda uma reeleição em 2014.   

 O fato de um operário ter alcançado a presidência do país foi tido como um marco na 

fraturada história do poder no Brasil, assim como determinados setores da elite observavam 

com apreensão a chegada de um partido identificado à esquerda do espectro político à 

liderança executiva do país. De fato, o primeiro governo Lula implementou algumas medidas 

de cunho popular que visavam beneficiar variados estratos das classes populares, sendo uma 

das principais a Medida Provisória 132, de 20 de outubro de 2003, que instituiu o Bolsa 

Família, programa de transferência de renda que unificou programas anteriores (dentre os 

quais o Bolsa Escola instituído no governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso) no 

intuito de auxiliar famílias pobres e, a longo prazo, modificar os crônicos ciclos de pobreza 

que atingem milhões de cidadãos brasileiros.  

Além disso, o primeiro governo de Lula promoveu avanços na educação, dentre os 

quais alguns passos rumo à democratização do acesso ao ensino superior, com a ampliação da 

política de cotas nas universidades públicas, além da inauguração de universidades e campi 

em regiões interioranas do país. É possível relacionarmos que tais medidas podem ter 

exercido papel fundamental na reeleição de Lula nas eleições presidenciais de 2006, com o 

aumento da quantidade de votos que o candidato recebeu da classe baixa e média-baixa da 

população brasileira
16

. 

Contudo, o governo Lula (e posteriormente o governo Rousseff) adotou alianças que 

comprometeram sua estabilidade. Esta “governabilidade” permitiu que grupos políticos 

ligados a setores como a agropecuária e a mídia impusessem suas agendas em troca de apoio 

político ao Governo Federal, sendo sintomáticas desta política a estagnação da Reforma 

Agrária e o desvio da democratização da mídia. No aspecto econômico, pouco o governo Lula 

rompeu com esquemas característicos dos governos anteriores, mantendo o tripé neoliberal 

(meta inflacionária, superávit primário e câmbio flutuante) e medidas de caráter privatizador, 

como concessões e parcerias público-privadas
17

.  

 Fora a política que não abriu mão de alianças e recursos para grandes empresas e os 

pilares do setor financeiro, os governos petistas se demonstraram incapazes de dialogar com 

demais grupos situados à esquerda, dentre os quais coletivos e movimentos comunistas, 
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anarquistas e até mesmo outros partidos políticos institucionais classificados dentro deste 

espectro. Prova cabal disto foram as reações do governo diante das grandes manifestações de 

2013 (Jornadas de Junho), primeiramente motivadas por movimentos localizados em capitais 

contra o aumento das tarifas no transporte público, evoluindo então para grandes 

manifestações que, dentre outras bandeiras, eram impulsionadas pela denúncia da 

desigualdade social e exigências de mais recursos a setores essenciais, como a educação, 

diante do contraste gerado pelos grandes investimentos destinados aos mega eventos que 

seriam realizados no país. A repressão e perseguição contra manifestantes foi generalizada, 

resultando em inúmeras demonstrações de violência por parte das forças policiais e prisões 

arbitrárias. Com a ampliação das manifestações nos anos seguintes, a base do governo no 

Congresso aprovou a problemática lei nº 13.260/2016, a Lei Antiterrorismo, que na prática 

também funciona como um dispositivo que visa tipificar determinadas ações em 

manifestações de rua como crime.  

As manifestações em um primeiro momento foram denunciadas pela grande mídia, 

mas posteriormente foram distorcidas nos noticiários, com a finalidade de excluir as 

problemáticas sociais que pautavam o movimento e generalizá-lo como uma série de 

mobilizações contra o PT em si. Consequentemente, a mídia e movimentos conservadores e 

liberais organizaram manifestações que contavam apenas com a participação de setores 

desalinhados com questões sociais (em grande maioria a classe média, mas que de certa forma 

também foi ganhando respaldo em outros setores da sociedade), cujas “pautas” pouco ou nada 

possuíam de base política, com destaque para o ódio elitista contra políticas sociais, 

organizações liberais e protofascistas exigiram o impeachment de Dilma Rousseff, que se 

concretiza em 2016, em grande parte graças ao esforço de membros do partido do próprio 

vice-presidente Michel Temer, o PMDB.  

 

AS LACUNAS SOCIALDEMOCRATAS E O OPORTUNISMO PROTOFASCISTA 

 Nosso diálogo até então visou realizar breves apontamentos sobre os dois recortes 

escolhidos. Devemos mais uma vez ressaltar as particularidades dos períodos escolhidos, 

salientando que há a atenção no que tange a evitar eventuais anacronismos e generalizações. 

A República de Weimar teve breve duração, em um contexto pós-Primeira Guerra Mundial e 

com graves crises econômicas. Já os governos petistas, cujo início ocorre pouco menos de 

duas décadas após a redemocratização, urgem em um país pautado pela forte desigualdade 

social. 
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 As experiências socialdemocratas não demonstraram capacidade de diálogo com 

outros movimentos de esquerda. Pelo contrário, a tendência em ambos os casos foi a limitar 

possíveis pautas conjuntas em favor de grupos políticos de centro e até mesmo liberais, sem 

contar episódios de repressão, diante da ameaça aos seus projetos de poder. Tal postura, além 

de evidenciar o exacerbado apego ao poder institucional, denota a dificuldade de realização de 

trabalhos de base junto às sociedades que possibilitassem uma união que fizesse frente às 

investidas conservadoras posteriores. Mais do que isso, torna inviável ao menos uma 

amenização das lacunas inerentes ao sistema democrático.  

 Da mesma forma, ambos governos socialdemocratas falharam em ao menos conter os 

ataques contra si mesmos em seus próprios governos. E isso se deu por circunstâncias muito 

parecidas: primeiramente, porque tanto o SDP em Weimar como o PT no Brasil não abriram 

mão das já evocadas alianças com setores conservadores e a elite econômica. Se em Weimar o 

SDP foi dependente de sua aliança com o centrista Zentrum (que ao longo da década de 1920 

se voltou ainda mais à direita), além de não ter se preocupado com a configuração do poder 

administrativo e judiciário, liderados por simpatizantes da monarquia e do conservadorismo
18

,  

e confiava às velhas elites apoio, no Brasil o PT tornou a aliança com o PMDB crucial, 

expandido à dependência de bancadas voltadas ao agronegócio, belicismo e fundamentalistas 

religiosas com a intenção de viabilizar projetos de lei e emendas constitucionais favoráveis. 

Em ambos os casos, representantes de tais elites se voltaram contra as experiências 

socialdemocratas sem maiores dificuldades.  

 Além das alianças com políticos que representam setores conservadores da economia, 

o PT também foi alvo de um sistema judiciário que impôs duras sanções; enquanto processos 

envolvendo petistas tramitaram em velocidade foram do comum em variadas esferas do 

Judiciário, com maior destaque ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e a prisão de 

Lula em 2018, a habitual morosidade em investigações de políticos opositores continuou 

pautando até o andamento de operações tidas como “exemplares” no combate à corrupção, 

como é o caso da Operação Lava Jato.  

Fenômeno semelhante também foi presenciado em Weimar. No começo da década de 

1930, com o acirramento dos conflitos entre movimentos comunistas e anarquistas contra 

fascistas e nazistas, era comum que o sistema judiciário decretasse duras penas a militantes de 

esquerda e tolerasse ações de grupos de direita. Como efeito, não somente tais grupos 

                                                           
18

 RICHARD, Lionel. A República de Weimar. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 33. 
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reacionários encontravam menos obstáculos em suas ações, como também tais atitudes 

dificultavam a resistência de setores progressistas
19

.  

 E é justamente no exercício de um suposto esquema democrático (protagonizado pelos 

“melhores”) que ataques contra valores ditos democráticos urgem de forma intensa, como 

vimos testemunhando nas pautas atuais do Congresso Nacional: PEC 241, Reforma 

Trabalhista, Escola sem Partido, dentre outros projetos que visam atacar algumas das (poucas) 

conquistas e garantias constitucionais a trabalhadores. Em tese, os próprios preceitos da 

democracia liberal favorecem a atuação e crescimento destes grupos. Primeiramente, e aqui 

retomando a discussão elaborada por Macpherson (2003), porque as estruturas nas quais se 

fundamenta a democracia liberal estão balizadas na proteção à propriedade e na distinção 

entre classes – e de tal forma nem mesmo avanços dentro deste esquema eleitoral, como o 

sufrágio universal, possibilitando a participação de novos grupos sociais no processo de voto 

– surtem efeito nesta lógica do sistema democrático. Miguel (2002) faz um breve 

levantamento do pensamento elitista, passando por autores como Nietsche e Ortega y Gasset, 

para ir de encontro à concepção dominante de democracia nos regimes políticos ocidentais, 

baseada na tese elaborada pelo economista austríaco Joseph Schumpeter; dentre outros 

aspectos, a democracia segundo essa linha de pensamento não está baseada em um governo 

popular, mas sim em uma competição entre elites, que fundamentando-se na suposição de que 

a maioria é incapaz de governar, reduz a participação do cidadão comum a escolher dentre 

aqueles que supostamente seriam os melhores, em sua única “liberdade” neste processo, que é 

o ato de votar
20

.  

E é fazendo o próprio jogo democrático, acumulando as fragilidades dos governos e 

coalizões de centro e centro-esquerda, que testemunhamos em Weimar os grandes industriais 

se voltando a Hitler por ser um elemento “mais seguro”
21

, assim como no Brasil opções 

voltadas ao conservadorismo e protofascistas vêm angariando maiores atenções das elites 

econômicas, mas também acabam conquistando atenção de outros setores, até mesmo dentro 

da população trabalhadora, descrente em relação ao sistema democrático em seus moldes e 

que acaba observando determinados grupos e/ou indivíduos como “pontos fora da curva” em 

                                                           
19

 Um caso ilustrativo disto ocorreu em 11 de agosto de 1932, na Alta Silésia: um comunista foi pisoteado até a 

morte na frente da própria mãe por um grupo de cinco nazistas. Em um primeiro momento condenados, eles 

tiveram suas penas abolidas após terem sido felicitados por Hitler que, apesar de ainda não ter sido agraciado 

com o cargo de Chanceler naquele momento, já contava com massivo apoio em diversas esferas da sociedade e 

forte poder político. KLEIN. Op. cit., p. 83. 
20

 MIGUEL, Luís. F. A democracia domesticada: bases antidemocráticas do pensamento democrático 

contemporâneo. Dados – Revista de Ciências Sociais, vol. 45, no. 3, Rio de Janeiro, 2002. p. 502. 
21

 KLEIN. Op. cit., p. 125. 
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relação à política tradicional. Tal fato não surpreende nem um pouco, diante da própria 

natureza do capitalismo, mas é mais uma repetição da tragédia da História e um indício do 

quanto incapazes de mudar a configuração por trabalhos de base governos dito 

socialdemocratas foram. Afinal (guardadas as devidas proporções), tanto o SDP quanto o PT 

recorreram às mesmas estruturas e agentes de governos anteriores para governarem, não se 

preocupando em amenizar as intensas lacunas que separam a prática da democracia 

representativa a uma democracia real.  

Igualmente, as práticas de grupos protofascistas são similares: se em Weimar os 

grupamentos nazistas partiam para a violência de fato, perseguindo e espancando opositores 

políticos nas ruas, no Brasil de atualmente o ódio é disseminado principalmente pela internet, 

advento que possibilita que grupos mesmo distantes fisicamente atuem de forma conjunta 

propagando a perseguição a movimentos sociais e camadas populares. Lideranças políticas 

que podemos classificar como protofascistas também se aproveitam da internet para tal
22

, 

pautando linhas discursivas baseadas na disseminação de ódio, se valendo da imunidade 

parlamentar e dos recursos que extrai de sua atividade parlamentar. 

 

CONCLUSÃO 

 Este trabalho teve por objetivo realizar uma breve reflexão acerca da democracia 

representativa e das incapacidades de governos ditos de esquerda em buscarem contornar tais 

problemas, visto que para manterem seus projetos de poder não abrem mão de alianças até 

mesmo contraditórias e da reação contra demais movimentos sociais que visem contestar tais 

elementos. Ademais, o desgaste natural desses governos tido como progressistas é 

amplificado pelas próprias lacunas inerentes ao sistema democrático representativo, que é em 

geral exercido por uma elite cujos interesses não estão alinhados à maioria da população, que 

tem a percepção disto.  

Consequentemente, as crises geradas dentro destes governos de esquerda e seu apego 

ao poder são exploradas oportunamente por movimentos protofascistas, que tendem a ganhar 

força em tais situações, pautando seus movimentos na exploração da insatisfação da 

população com os problemas do sistema democrático representativo e na disseminação do 

ódio, que encontra facilidade dentro da própria fragilidade das instituições democráticas. 

 

                                                           
22

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/odio-na-internet-tem-assumido-estilo-de-meme-para-atrair-

jovens.shtml. Acesso em 08/07/2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/odio-na-internet-tem-assumido-estilo-de-meme-para-atrair-jovens.shtml
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REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE UMA ARTE PALESTINA: 

NAÇÃO E IDENTIDADES 

Carolina Ferreira de Figueiredo
1
 

 

APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

As discussões apresentadas neste artigo têm por objetivo propor reflexões sobre a arte 

palestina, mais especificamente, delimitando-se para o desenvolvimento das artes plásticas. 

Para tanto, foram selecionados alguns teóricos que publicaram trabalhos e discussões sobre a 

temática, e que serão apresentados nesta pesquisa, a fim de tecer diálogos entre os mesmos. 

Portanto, privilegia-se neste momento apresentar uma reflexão de cunho teórico-

historiográfico acerca da formação de uma arte palestina, no que diz respeito a construção de 

visualidades palestinas partindo de problematizações sobre identidades e nação
2
.  

O ponto de partida para esta discussão concerne ao questionamento de por que se 

problematizar o que se chama de „arte palestina‟. É importante ressaltar, já neste momento,  

que a discussão não pretende tomar definições a priori sobre arte, não procura definir o que 

seria uma arte palestina ou não palestina, nem criar uma cronologia das manifestações 

artísticas. Mas, por um outro viés, busca compreender como teóricos pensaram o 

desenvolvimento da arte palestina – em sua diversidade – em relação a constituição histórica 

da Palestina, tomada de uma singularidade a partir da metade do século XX. Inclusive, ao se 

pensar na produção das artes visuais na Palestina, deve-se considerar, em sua 

contemporaneidade, expressões diversas, especialmente criadas por sujeitos com experiências 

distintas. Por isso, também, considera-se que ao trabalhar com artes visuais não refere-se 

somente a um tipo de arte, mas a própria formação de uma cultura visual, que não abrange 

somente imagens, especialmente porque “nunca foi possível separar arte palestina e cultura 

visual destas poderosas tradições orais e literárias, o que talvez também envolve uma 

tendência histórica em considerar a imagem como uma inferior ou insuficiente forma de 

expressão”
3
. Esta peculiaridade, isto é, a relação entre imagem, texto e fala, para o 

desenvolvimento da produção cultural árabe, de um modo geral, deve ser problematizada e 

tomada em consideração para a análise da produção palestina.   

                                                           
1
 Doutoranda em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/RJ. E-mail: 

carolina.ferreirafigueiredo@gmail.com 
2
 Parte destas reflexões foram desenvolvidas na dissertação de Mestrado, concluído no ano de 2016 na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. 
3
 MAKHOUL, Bashir; HON, Gordon. The origins of Palestinian art. Liverpool University Press, 2013. p. 29. 
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É possível considerar, nesta seara, que a „arte palestina‟, portanto, é um conceito, e 

como tal, apresenta um (ou diversos) motes de criação. Isto acarreta na reflexão sobre arte e a 

intrínseca relação política da mesma, no que tange a projetos diferenciados que procuraram 

fundar a arte palestina sob marcos específicos. Portanto, reitera-se que o  desafio em mapear o 

surgimento desta arte não diz respeito ao apontamento de uma data inicial, mas exatamente no 

reconhecimento da existência de projetos políticos, notadamente nacionais, que sugeriram 

rumos para o tipo de arte a ser veiculada como palestina; marcando assim, o início da história 

da arte na Palestina, e não necessariamente sua origem, nomenclaturas similares mas não 

idênticas. Nesse sentido, “as obras devem ser percebidas como um feixe de contradições 

dotadas de um sentido político e ideológico que nem sempre é redutível às intenções dos seus 

criadores ou aos discursos críticos que ajudam a construir suas camadas de sentido ao longo 

da história”
4
. Isto quer dizer que a busca por um enquadramento dentro da arte não ocorre de 

maneira natural, sobretudo porque nem sempre ocorrem de maneira imediata ou surgem do 

próprio artista. Assim, continua o historiador Marcos Napolitano, “[…] as percepções 

estéticas (manifestos e programas estéticos) e apropriações (fortuna crítica e aspectos de 

consumo cultural), plasmam-se nas obras, adensando outras camadas de sentido à sua 

historicidade específica […]”
5
. Traçar essas questões é fundamental para conhecer melhor o 

campo, sendo possível analisar a historicidade da arte palestina, ainda que esta apresente 

singularidades notáveis, especialmente no que diz respeito a formação de identidades 

associada a um estado – ou à ausência do mesmo.  

Em termos acadêmicos, como sugere a artista plástica Gannit Ankori (2006), até muito 

recentemente os historiadores da arte não se interessavam pela pesquisa, por acreditarem que 

havia “pouca” história da arte na Palestina para se estudar. Isto, por sua vez, reverbera no 

volume de produções acerca da temática, ainda relativamente nova. O primeiro livro acerca de 

arte e história da arte Palestina foi publicado em 1989 no Kuwait, escrito por Ismail 

Shammout (1930-2006), artista palestino e reconhecido por sua militância: na resistência 

empregada em suas obras, e também com participações na política institucional, integrando-

se, por exemplo, a OLP – Organização pela Libertação da Palestina, na década de 1960. Para 

esta pesquisa, delimita-se a análise para produções mais recentes, listadas a seguir: 

                                                           
4
 NAPOLITANO, Marcos. A relação entre arte e política: uma introdução teórico-metodológica. Temáticas, 

Campinas, v. 19, n. 37/38, pp. 25-56, jan./dez. 2011. p. 54. 
5
 Idem..  



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

481 

 

- Palestinian Art (Arte Palestina) (2006), escrito pela historiadora da arte Gannit 

Ankori; 

- Modern Arab Art (Arte Moderna Árabe) (2007), escrito pela historiadora da arte 

Nada Shabout;  

- Palestinian Art: from 1850 to present (Arte Palestina: de 1850 até o presente) (2009), 

escrito pelo historiador da arte e artista Kamal Boullata; 

- The Origins of Palestinian Art (As origens da Arte Palestina) (2014), escrito pelos 

historiadores Bashir Makhoul e Gordon Hon.  

 

PROJETOS DE NAÇÃO E IDENTIDADES 

A escolha de marcos na arte reflete diretamente a percepção sobre o que é a Palestina, 

uma dimensão profundamente nacional. A região apresenta uma constituição histórica 

peculiar, visto que, assim como em muitos países árabes, viveu o colonialismo, sendo a 

Palestina invadida pelos britânicos, que instalaram um governo administrativo durante 1920 a 

1948. Junto ao Mandato Britânico, outro processo ocorria na região, a gradativa migração de 

judeus de diferentes localidades do mundo, o que culminou na criação do Estado de Israel, em 

15 de maio de 1948. Desde o Nakba, como foi cunhada esta data, a Palestina é privada de um 

Estado-nação, o que em termos teóricos, complexifica os sentidos de nacionalismo e 

pertencimento, uma espécie de “pátria negada”, um estado inexistente que ascende outro grau 

de nacionalidade, utópica. Nesta ambiência, o binômio identidade-nação para os/as 

palestinos/as envolve aglutinar uma série de marcos e sentimentos de pertença sob um 

parâmetro virtual e, especialmente, à distância, visto que, atualmente, a maioria se encontra 

em estado de diáspora e exílio. Portanto, isto envolve pensar que as construções identitárias 

são em sua totalidade simbólicas, em sua qualidade atribuída por Benedict Anderson (2005) 

enquanto “comunidades imaginadas”, isto é, sob a dimensão de que um indivíduo não tem a 

possibilidade de conhecer cada integrante de seu país, mas se sente integrado a um grupo que 

compartilha elementos semelhantes. Ainda, Anderson propõe sua teoria ao pensar que esta 

identificação ocorre a partir de um território consolidado, de alguma forma percebido, em se 

pensando na constituição nacional da Europa, diferente da Palestina, que possui uma 

lembrança da chamada Palestina Histórica, mas na prática, suas identidades se consolidam 

sem um território definido juridicamente, e nesse sentido, o termo “imaginado” de Anderson 

ganha novo respaldo. A arte, neste aspecto, tem relevância na formação dessa consciência, 

visto que, as formas de representações são requisições políticas sobre o que foi, o que é e o 
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que deve ser a Palestina e o povo palestino. Nessa perspectiva, “[…] se nós considerarmos 

arte não só como uma produção cultural mas também como um produtor de cultura, então fica 

claro que existe uma complexa relação entre a produção de arte e a produção da nação”
6
. 

O historiador Prajensit Duara (1995), ao se debruçar sobre a problemática do 

nacionalismo, entende que a formação do Estado-nação europeu acompanha uma 

historicização específica na história do nacionalismo, creditando que outros lugares 

apresentam diferentes desenvolvimentos, como é o caso da China, pesquisa de Duara. O 

teórico propõe uma fluidez maior do conceito, sugerindo a substituição do termo 

nacionalismo para identificação nacional, “[…] uma forma radicalmente nova de 

consciência”
7
. E continua ao afirmar que a “[…] Identificação nacional nunca é 

completamente subsumido por isso [a distinção entre Estado-nação como forma de 

consciência e nacionalismo como uma forma de identificação] e é melhor considerado dentro 

de suas complexas relações com outras identidades históricas”
8
. Esta dimensão torna-se 

relevante ao caso da Palestina, visto que na ausência de um Estado-nação físico e jurídico, o 

nacionalismo, ou as identificações nacionais são mais diversas, e modificada em condições 

diferentes que não a partir da consciência proporcionada pelo Estado-nação. Embora seja 

necessário problematizar que os discursos sobre a nação palestina podem, por certos grupos, 

manter uma abordagem mais tradicional. 

Um exemplo destas formações de identidade nacional é explanado por Ankori (2006) 

ao destacar que “[…] eles construíram uma narrativa visual do nacionalismo palestino muito 

antes da sua história ser escrita em livros”
9
. Nessa perspectiva, o poema de Mahmoud 

Darwish (1942-2008), chamado “Nesta terra (On this land)”, ganha outra dimensão através da 

criação de marcos de identificação, trazendo ainda aspectos da visualidade palestina a partir 

das descrições do território, utilizando-se da linguagem para formar espacialidades 

imaginárias e reais:  

Nós temos nessa terra o que faz valer viver  

Nós temos nessa terra o que faz valer viver  

Hesitação de abril  

O aroma do pão no amanhecer  

o suplico de mulheres aos homens  

os escritos de Aeschylus  

                                                           
6
 MAKHOUL, Bashir; HON, Gordon. The origins of Palestinian art. Liverpool University Press, 2013. p. 34. 

7
 DUARA, Prajensit. Historicizing National Identity, or Who Imagines What and Then. In: Rescuing History 

from the Nation: Questioning narratives of Modern China. Chicago: University of Chicago Press, 1995. p. 152. 
8
 Idem.  

9
 ANKORI, Gannit. Palestinian Art. California Press: 2006. p. 57. 
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o começo do amor  

o musgo em uma pedra  

as mulheres de pé em um fio de flauta  

e o medo dos invasores da memória  

Nós temos nessa terra o que faz valer viver  

final de setembro  

uma mulher deixando os quarenta para trás  

com todos os seus apricots  

a hora do nascer do sol na prisão  

uma nuvem refletindo um enxame de criaturas  

o aplauso das pessoas para aqueles que encaram seu próprio apagamento 

com um sorriso  

e o medo do tirano de canções  

Nós temos nessa terra o que faz valer viver  

nessa terra  

a senhora da nossa terra  

a mãe de todos os começos  

e a mãe de todos os fins  

ela se chamava Palestina  

seu nome tornou-se Palestina  

minha senhora  

porque você é minha senhora  

Nós temos nessa terra o que faz valer viver
10

 
 

 

Outra forma de compreender a pluralidade das identidades nacionais é compreender a 

dispersão dos/as palestinos/as, a qual Makhoul e Hon (2014) abordaram a partir do termo Al-

Shataat, palavra em árabe equivalente a diáspora, mas que, na opinião dos teóricos, seria mais 

adequada por “[…] descreve[r] a especificidade da experiência palestina”
11

, uma vez que 

diáspora é definida como dispersão, e isto não seria o suficiente para explicar o que acontece 

com os/as palestinos/as até hoje. Em se pensando na arte a partir dessas múltiplas 

territorialidades, seja nos territórios ocupados, em Israel, como refugiados ou não em outros 

lugares do Oriente Médio e do mundo, cada artista, mesmo que pertencente ao grande 

denominador “palestino/a” externaliza suas urgências locais, pessoais, aos quais certamente se 

                                                           
10

 CHAAIDAANI. We have on this land that which makes life worth living. Disponível em: 

<https://chaaidaani.wordpress.com/2012/03/21/we-have-on-this-land-that-which-makes-life-worth-living-16-

2/>. Acesso: mar./2016. Não foi encontrado na data de publicação deste poema.  

Tradução livre do original: We have on this land that which makes life worth living; We have on this land that 

which makes life worth living; April´s hesitation; The aroma of bread at dawn; A woman´s beseeching of men; 

The writings of Aeschylus‟s; Love´s beginning; moss on a stone; and invader´s fear of memories; mothers 

standing on a flute´s thread; We have on this land that which makes life worth living; September‟s end; A 

woman leaving “forty” behind; With all of her apricots; The hour of sunlight in prision; A cloud reflecting a 

swarm of creatures; and the tyrant´s fear of songs; A people´s applause for those who face their own erasure with 

a smile; We have on this land that which makes life worth living; On this land; The lady of our land; The mother 

of all beginnings; And the mother of all ends; She was called Palestine; Her name later became Palestine; My 

lady…; Because you are my lady; We have on this land that which makes life worth living.   
11

 MAKHOUL, Bashir; HON, Gordon. The origins of Palestinian art. Liverpool University Press, 2013. p. 188. 
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diferenciarão; Outra questão que permanece como um ponto importante de reflexão diz 

respeito a autoria da arte, e de sua relação com a arte palestina. Quem faz arte palestina? 

Existe um tipo de arte que necessariamente se atribui como uma palestina, por exemplo, por 

se de resistência a ocupação? A historiadora da arte, Nada Shabout (2007), por exemplo, 

afirma que “[…] por muito tempo artistas palestinos que viviam dentro de Israel não eram 

reconhecidos como palestinos tanto por israelenses quanto por artistas dos territórios 

ocupados”
12

. Pode-se afirmar que em certa medida isto ainda se mantém um problema, que se 

estende fundamentalmente para a questão “quem é palestino?” e, portanto, quem é palestino 

faz arte palestina.  

 

REFLEXÕES SOBRE UMA ARTE PRÉ E PÓS-NAKBA 

A convergência da discussão entre identidades nacionais e arte está no Nakba, ou 

melhor, no que criou como Nakba. Ressalta-se novamente que o objetivo não é questionar a 

criação do marco histórico real, o ano de 1948, mas compreender sob quais parâmetros este 

funciona dentro da criação de uma arte palestina, visto que precisamente “[…] porque as 

identidades são construídas dentro e não fora do discurso que nós precisamos compreendê-las 

como produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e 

práticas discursivas, por estratégias e iniciativas específicas”
13

. O Nakba foi gerado 

intelectualmente de forma rápida, sendo cunhado ainda em 1948 pelo historiador sírio 

Constantine K. Zurayk, em seu livro Ma’na al-Nakba, traduzido como “Significados do 

desastre”. Sendo assim, a partir desta ruptura histórica, a Palestina adquiriu uma periodização 

“pré-Nakba” e “pós-Nakba”, visto que, na perspectiva empregada em que 1948 apresenta uma 

interrupção na história da região, os elementos constitutivos palestinos também se 

modificaram radicalmente, inclusive na arte. Por exemplo, Shabout (2007) afirma que após o 

Nakba, especialmente nos territórios ocupados, Cisjordânia e Gaza, “Artistas palestinos 

também foram proibidos de usarem as cores da bandeira da Palestina (vermelho, preto, verde 

e branco) de seus trabalhos”
14

. Aqui temos um exemplo de problema estético, técnico, 

simbólico e nacional.  

                                                           
12

 SHABOUT, Nada M. Modern Arab Art: formation of Arab Aesthetics. University Press of Florida, 2007. p. 

50. 
13

 HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu (org. e trad.). Identidade e diferença: a 

perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 103-133. p. 109. 
14

 SHABOUT, Nada M. Op. cit. p. 50.  
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Nos livros publicados por Gannit Ankori (2006) e Kamal Boullata (2009), ambos 

trazem a questão da separação da arte pré e pós Nakba, estabelecendo aproximações e 

distanciamentos entre as produções artísticas. No primeiro livro em questão, a teórica dedica 

um capítulo completo para a arte anterior a 1948, intitulado The Shadow of the Nakba: Art 

before 1948 (A sombra do Nakba: Arte antes de 1948). É interessante notar o emprego do 

termo the shadow, “a sombra” em inglês, para designar a arte que precede a ruptura na 

história Palestina. Permanecem as indagações quanto à escolha da palavra, podendo indicar 

que não havia muita visibilidade na arte antes de 1948, ou mesmo que as manifestações desse 

período ficam escondidas frente ao Nakba; nesse aspecto, Ankori expressa seu ponto de vista 

sobre a Arte Palestina,  

 

Eu sugiro que a arte palestina do período pré-Nakba não era o que 

acadêmicos geralmente dizem ser “um movimento artístico embrionário… 

baseado em modelos assimilacionistas Ocidentais, (que) foi morto logo no 

nascimento”, mas um dinâmico e ricamente texturizado milieu artístico – 

composto de diferentes artes, arquitetura e fotografia, bem como pintura 

secular e religiosa
15

. 

 

Através de uma crítica acerca do olhar ocidentalizado sobre o que seria arte, Ankori 

defende um rico contexto pré-Nakba, visto por uma concepção desorientalizada
16

, conceito 

proposto pela teórica, em referência ao Orientalismo, extensamente problematizado por 

Edward Said, ao tecer um olhar não exótico e primitivo sobre a cultura visual da Palestina. 

Ainda sob este viés, Ankori afirma que “[...] apesar da dramática ruptura que ocorreu em 1948 

[…] a arte pré-Nakba existe como uma força genealógica cultural vital e como uma 

significativa fundação histórica para a arte palestina hoje”
17

. Ankori parece preocupada em 

tecer críticas ao modelo de pensamento que credita tudo como produção do Ocidente; 

inclusive, é incerto se Ankori teve contato com o trabalho de Nada Shabout (2007), mas a 

teórica, embora traga discussões relevantes sobre a arte árabe, tende a considerar a mesma, em 

um primeiro momento, como “cópia” dos modelos ocidentais, afirmando que após estarem 

                                                           
15

 ANKORI, Gannit. Palestinian Art. California Press: 2006. p. 24. Tradução livre do original: I suggest that 

Palestinian art of the pre-Nakba period was not as scholars usually claim “an embryonic art movemente…based 

on assimilaed Western models, [that] was killed right to birth‟, but rather a dynamic and richly textured artistic 

milieu – composed of distinctive crafts, architecture and photography, as well as secular and religious painting. 
16

 ANKORI, Gannit. Op. cit. 
17

 Ibidem. p. 24. 
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confortáveis com a nova mídia trazida pelos mesmos, as pessoas locais começaram a usar 

aquela arte em seu favor, especialmente contra a luta colonial
18

. 

Ainda, é possível notar que Gannit Ankori (2006) cria um ponto fundacional não 

perdido sobre a Arte Palestina, ao mesmo tempo em que reconhece que o Nakba teve 

profundos impactos no modo de representatividade. Ela continua,  

 

A arte palestina depois de 1948 se desenvolveu junto com uma variedade de 

caminhos que tanto continuaram quanto divergiram da arte do período pré-

Nakba. Aspectos mais amplos que compreendem „trajeto de continuidade‟ 

são a hibridização cultural, isto é, o resultado de uma síntese entre 

componentes orientais e ocidentais; a deliberada assimilação das formas de 

arte tradicionais e religiosas de indígenas, como a caligrafia Árabe, arte 

Islâmica, ícones cristãos, bordado Fellahi, etc; e uma iconografia nacional, 

anticolonialista que articula uma identidade coletiva. Por outro lado, as 

características dominantes que diferenciam a cultura artística pré e pós 

Nakba são um sentido profundo de fragmentação que é um resultado direto 

do próprio Nakba
19

.  

 

A partir desta citação, é possível afirmar que Ankori aponta uma continuidade, embora a 

faça sob termos amplos, abordando a hibridização cultural e a composição entre elementos 

orientais e ocidentais. A artista não aponta para nenhum exemplo especificamente, inclusive, seu 

livro segue com artistas que pertencem às narrativas pós-1948, o que não inviabiliza os mesmos 

de terem influências do pré-Nakba, mas esta dimensão não é destacada pela autora. Makhoul e 

Hon (2014) ainda apontam para o paradoxo proposto por Ankori, uma vez que a teórica propõe 

que há uma continuidade entre a arte pré e pós-Nakba, ao mesmo tempo que concebe a arte 

contemporânea como narrativas “quebradas”, emergentes da ruptura e fragmentação.  

Kamal Boullata (2009) também apresenta parte de seu livro dedicado ao período anterior 

ao Nakba, intitulado Birth of Pictorial Language 1850-1948 (Nascimento da Linguagem Pictórica 

1850-1948). O teórico não utiliza o termo Nakba como um marco para “antes” e “depois”, mas 

atribui um nascimento à arte pictórica da Palestina. Boullata se debruça com mais profundidade 

nos movimentos artísticos do período, abordando a arte cristã, com influências da Rússia, o 

artesanato e a fotografia, além de contextualizar as primeiras escolas de arte da região, como a 

                                                           
18

 SHABOUT, Nada M. Modern Arab Art: formation of Arab Aesthetics. University Press of Florida, 2007. p. 

36. 
19

 ANKORI, Gannit. Palestinian Art. California Press: 2006. p. 47. Tradução livre do original: Palestinian art 

after 1948 developed along a variety of tracks that both continued and diverged from the art of the pre-Nakba 

period. Major aspects that comprise „strands of continuity‟ are a cultural hybridity that is the result of a synthesis 

between oriental and occidental components; the deliberate assimilation of indigenous religious and traditional 

art forms, such as Arab calligraphy, Islamic art, Christian icons, Fellahi embroidery, etc; and a national, anti-

colonialist iconography that articulaes a collective identity. On the other hand, the dominant features that 

differentiate between post-Nakba art and pre-Nakba art culture are a deep sense of fragmentation that is a direct 

result of the Nakba itself   
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Escola de artes Bezazel (Bezazel School of Arts and Crafts) (1906-1920) e a Escola de Nicolas 

Saig, a qual Daoud Zalatimo foi estudante e considerado por Ismail Shammout, em seu livro sobre 

arte palestina (1989), o primeiro artista genuinamente palestino a existir20.  

Boullata também diferencia a primeira geração dos artistas pós-Nakba, trazendo o que este 

hiato significou rapidamente na representação:  

 

Desde 1948, as introspecções do tempo têm perseguido a literatura palestina. 

Igualmente, com a ressuscitação nas mãos da primeira geração de artistas 

refugiados, a arte palestina passou a tornar-se obcecada com a invocação do 

lugar. Em contraste com as gerações anteriores de pintores palestinos que 

retratavam cenas narrativas de momentos históricos que comentavam 

metaforicamente a experiência vivida sob o comando britânico, a primeira 

geração de artistas emergindo depois de 1948 explorou a memória em suas 

arte para incorporar os momentos históricos vividos que marcaram as 

experiências deles de exílio
21

.  

 

Aspectos relevantes são mencionados por Boullata neste trecho. Primeiramente, o 

teórico tenta apontar as diferenças de abordagem temática e estética de artistas do período 

pré-1948, e dos artistas – em especial, da primeira geração do Nakba, isto é, aqueles que 

também foram expulsos e compartilharam a experiência com milhares de palestinos. Nesse 

sentido, a perda do lar, do espaço, traduziu fortemente na figuração da terra física e simbólica, 

no que Boullata afirma como uma obsessão pelo lugar. Também, pelo território perdido, outra 

dimensão que passa a ser explorada é a questão da memória.  

Considerando a importância dada por Boullata a este período, este enfatiza a 

sensibilidade que se deve procurar ao estabelecer diálogos entre o pré e pós 1948, não 

tratando como uma simples relação de aproximação e/ou de distanciamento,  

 

Para conjurar um quadro completo da arte palestina, „fazer conexões entre 

linhas e barreiras‟ não pode ser limitado a relacionar trabalhos de artistas do 

período pós-1948 que foram cortados de trabalhos por outro artista do 

período pré-1948, ou justapondo trabalho de artistas de territórios 

geográficos desconectados que não devem ter se encontrado ou ter tido a 

oportunidade de ver a arte do outro. „Fazer conexões‟ neste contexto inclui 

sondar a correspondência entre arte e outra saída estética na cultura árabe, 

                                                           
20

 MAKHOUL, Bashir; HON, Gordon. The origins of Palestinian art. Liverpool University Press, 2013.  
21

 BOULLATA, Kamal. Palestinian Art: From 1850 to the present. Saqi, 2009. p. 103. Tradução livre do 

original: “Since 1948, the instrospections of time have haunted Palestinian literature. Likewise, upon it 

resuscitation in the hands of the first generation of refugee artists, Palestinian art was to become obsessed with 

the invocation of place. In contrast to the earliest generation of Palestinian painters who depicted narrative 

scenes of historical moments that metaphorically commented on the lived experiencie under British colonial rule, 

the first generation of artists emerging after 1948 explored memory in their art to embody the lived moments of 

history that marked their experience of exile   
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particularmente entre a expressão visual e verbal. Também é sobre 

demonstrar de quais maneiras inovações nas belas artes foram associadas 

com questões levantadas pelas artes práticas ou como as tentativas de reviver 
artes tradicionais coincide com período em que a luta nacional palestina 

tentou afirmar sua identidade distinta
22

.  

 

A partir desta citação, é possível perceber que Boullata está preocupada em afirmar as 

relações complexas em relação ao desenvolvimento das artes do pré e do pós-Nakba, 

atribuindo inclusive a importância da relação entre manifestação visual e verbal, elemento já 

ressaltado anteriormente. Nesse sentido, Boullata problematiza com mais profundidade os 

elementos constitutivos da arte palestina em relação a abordagem de Ankori. E, 

principalmente, o teórico também aponta exatamente para o uso dos elementos pictóricos do 

pré-Nakba, como a cultura árabe e/ou islâmica mais tradicionais, como forma de reafirmar a 

existência do povo e da identidade palestina, o que, mais uma vez, tende a aproximar as 

dimensões entre arte e política, ou identidade e nação.    

No desenvolvimento atribuído por Kamal Boullata em relação a Arte Palestina, fica 

mais evidente uma diferenciação entre origem e começo, discussão promovida por Makhoul e 

Hon (2014), exatamente para compreender como o marco do Nakba tem importância 

fundamental, para além da mudança pragmática representacional, mas sobretudo em relação a 

criação da nação Palestina amparada nesta ruptura. Nesse aspecto, embora similares, as 

definições de origem e começo não se correspondem, visto que a origem remonta a um 

significado mais cristalizado e ontológico, “[…] onde a metafísica encontra a história”
23

, 

enquanto que começo representa um começo de algo, mas não necessariamente o começo “de 

tudo”. Segundo Edward Said (1979), “[…] a designação de começo geralmente envolve 

também a designação de uma consequente intenção […] O começo, então, é o primeiro passo 

para a intenção de produção de significado”
24

. É possível transpor esta ideia para a Arte 

Palestina, propondo que a origem da mesma pode ser anterior – como mesmo indica os 

estudos de Ankori e Boullata – mas o começo da Arte Palestina se estabelece com o Nakba, 

                                                           
22

 Ibidem. p. 30-31. Tradução livre do original: “To conjure up a fuller picture of Palestinian art, „making 

connections across lines and barriers‟ cannot be limited to relating the works of an artist from the post-1948 

period who has been cut off from works by another from the pre-1948 period, or to juxtaposing works by artistas 

from disconnected geographic territories who have neither met nor had the opportunity to see each other´s art. 

„Making connections‟ in this context includes probing the correspondence between art and other aesthetic output 

in Arab culture, particularly between visual and verbal expression. It is also about demonstrating in what way 

innovations in the fine arts were associated with questions raised by the applied arts or how the attempts to 

revive traditional crafts coincided with periods during which the Palestinian national struggle sought to assert its 

distinctive identity. 
23

 MAKHOUL, Bashir; HON, Gordon. The origins of Palestinian art. Liverpool University Press, 2013. p. 64. 
24

 SAID, Edward. Beginnings – Intentions and Methods. New York: Columbia University Press, 1979. p. 5. 
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uma vez que este fundamenta novos sentidos de significado de nação, fortemente baseado na 

experiência de violência, expulsão e testemunho, e por isso também, na luta contra a ocupação 

israelense.  

Noção que corrobora com a ideia das identificações nacionais, uma vez que a luta 

palestina não se dá necessariamente no clamar “pré-histórico” de sua região, na sua ontologia 

fundamente, mas nas demandas de um pertencimento nacional já modificado, criado e 

ambientado na resistência e na sobrevivência do povo. A arte traz sua multiplicidade a partir 

do Nakba, escolhido como um início para a narrativa contemporânea palestina, e dimensiona 

sentidos de pertencimento, ao mesmo tempo em que diversifica os sentidos culturais, entre 

outros motivos, em função do Al-Shataat.  

Contudo, será que a partir de uma ênfase tão profunda ao Nakba, este não está virando 

gradativamente uma origem do povo palestino, portanto com uma história muito mais 

enraizada e mitificada? Talvez exatamente pela longa duração desse evento, o mesmo tornou-

se um começo para narrativas, como é perceptível na arte, mas ao mesmo tempo um ponto 

fundacional e estável da vida de palestinos/as, ainda que numa relação paradoxal de 

estabilidade, ou melhor, na estabilidade discursiva, mas na prática caótica e violenta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo propôs estabelecer diálogos entre produções de cunho teórico-

historiográfico acerca do desenvolvimento da arte palestina. A partir deste objetivo, é possível 

considerar que ao se refletir sobre a formação da arte palestina, necessariamente encontra-se 

na centralidade dos problemas a questão da formação de identidades – no plural, e a própria 

noção de estado, uma combinação que apresenta diferentes projetos, mas que direcionam para 

o questionamento do que se considera a Palestina e os palestinos. Nesse sentido, também foi 

possível visualizar que o Nakba, e as contribuições retóricas sobre este marco traumático na 

história da Palestina, teve impacto direto nas artes visuais, que, embora apresentasse 

elementos constitutivos mais ou menos consolidados no pré-Nakba, transformam-se em 

figurações diferenciadas, centradas na representação da terra. Ainda, Boullata ainda aciona os 

elementos do pré-Nakba como incorporados na arte pós-Nakba para reafirmar a identidade.  
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O PARECER DOS INTÉRPRETES DO BRASIL ACERCA DO 

CATOLICISMO 

 

 Caroline dos Santos Guedes. 

 

INTRODUÇÃO 

 O objetivo dessa comunicação é fazer uma abordagem acerca da presença e influência 

do catolicismo no Brasil na passagem do século XVIII para o XIX através das obras clássicas: 

Casa Grande & Senzala de Gilberto Freyre
1
, Formação do Brasil Contemporâneo de Caio 

Prado Júnior
2
 e Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda.

3
 Essa bibliografia aqui 

utilizada como base foi produzida na primeira metade do século XX, ou seja, são obras 

contemporâneas ao modernismo, que foram produzidas ao longo do governo de Getúlio 

Vargas. 

 Gilberto de Mello Freyre, pernambucano, nasceu em 1900 e teve parte da sua 

educação no Colégio Batista de Pernambuco, o que o aproximou do protestantismo. Freyre 

graduou-se em Artes Liberais na Universidade de Baylor nos Estados Unidos e pós graduou-

se em Ciências Políticas, Jurídicas e Sociais na Universidade de Colúmbia.  Em 1933 

publicou sobre a formação da sociedade brasileira em Casa Grande & Senzala. 

 Sérgio Buarque de Holanda nasceu em 1902 na cidade de São Paulo, porém mudou-se 

para o Rio de Janeiro ainda jovem. Foi escritor no Correio Paulistano, na Cigarra e na Revista 

do Brasil. Em 1936 publicou Raízes do Brasil antes mesmo de virar diretor do museu paulista 

em 1946 e professor na escola de sociologia e política da USP em 1948. 

 Caio Prado Júnior, filho de uma abastada família paulista, nasceu em 1907. Estudou na 

Inglaterra e frequentou a Faculdade de Direito de São Paulo. Iniciou sua carreira política no 

Partido Democrático em 1928, não demorou muito para que Caio Prado Júnior se desiludisse 

com as divergência do Partido Democrático. Em 1832, filiou-se ao Partido Comunista, 

inclusive viajou para a União Soviética a fim de viver a implantação do comunismo, se exilou 

na França durante o Estado Novo devido às suas opções políticas reprimidas por Getúlio 

Vargas. A Formação do Brasil Contemporâneo foi publicado em 1942.  

 O que esses ensaios têm em comum é a subjetividade ao tratar da identidade nacional, 

mesmo assim André Botelho defende a validade dessas obras, pois apesar de subjetivas não 

                                                           
1
 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. [1933] Rio de Janeiro, Record: 1997. 

2
 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo – Colônia. [1942] São Paulo: Brasiliense, 2007. 

3
 HOLANDA, Sérgio Buarque de. [1936] Raízes do Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 
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são inverossímeis, o que as legitima cientificamente. Além disso, Botelho ressalta que esses 

autores analisam o mesmo tema através de abordagens e metodologias diferentes, por isso 

estamos diante de três obras sobre o mesmo assunto, porém distintas.
4
 

 A ideia de analisar o catolicismo brasileiro na passagem do século XVIII para o século 

XIX através da ótica desses autores é pensa-lo como um dos pilares da identidade nacional, já 

que esta era a religião oficial do Brasil mediante o padroado que instituiu a união entre a 

coroa e a igreja.
5
 Além da influência religiosa da igreja católica na sociedade brasileira que é 

inegável, pensamos na reforma pombalina enquanto uma ação regalista
6
 que visava tomar 

para o Estado poderes que há tempos estavam concentrados nas mãos da igreja e essa reforma 

teve suas consequências. É importante ressaltar que tal reforma não tinha o objetivo de 

laicizar o Estado, mas de torná-lo soberano em alguns assuntos que estavam sob o poder da 

igreja.  

 Acompanhando o processo de retirada de poder da igreja, observamos durante o 

século XIX o esvaziamento das irmandades de negros e o surgimento de instituições negras 

laicas, as sociedades e associações. Esse processo de transformação do caráter das instituições 

no Oitocentos é parte da minha pesquisa de doutorado e está em investigação, por isso aqui 

vamos buscar explicações para essa movimentação através dos intérpretes do Brasil. 

  

 

O PODER DA IGREJA NO BRASIL COLÔNIA 

 

A religião, como sombra de um corpo, esteve presente em praticamente 

todas as páginas de Casa-Grande e Senzala. Do início ao fim da obra ele 

descreveu as múltiplas facetas da religião no cenário brasileiro. Não existe 

uma sobreposição da religião em relação aos demais componentes culturais, 

mas o que fica claro é que a religião é mais um componente externo dos 

diversos adereços que usava a sociedade brasileira.
7
 

 

 É senso comum nas obras sobre o Brasil colônia a grande influência da igreja católica 

na vida social, econômica e política. Nas igrejas aconteciam missas fúnebres e até os 

                                                           
4
 BOTELHO, André. Passado e Futuro das Interpretações do País. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, 

São Paulo, Jun, 2010. Pp. 47-66.  
5
 Padroado foi o acordo firmado entre a igreja católica e as coroas ibéricas através do qual a administração da 

igreja ficava sob a égide do monarca em seus territórios, o rei administrava e organizava a igreja, arrecadava 

dízimos eclesiásticos, nomeava párocos, indicava bispos e tinha como função erguer e manter igrejas em seus 

territórios, onde o catolicismo era a religião oficial.   
6
 Doutrina que defende o direito dos reis de interferir nos assuntos internos da igreja. 

7
 SILVA, Wilson Santana. O pensamento social, o Brasil e a religião. Tese em Ciências da Religião. PUC-SP, 

2009. PP. 317 
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sepultamentos até 1851
8
, a vida social da cidade era regida pelo calendário religioso

9
 e grande 

parte da herança dos fiéis era doada para igrejas, ordens terceiras e irmandades e destinadas a 

financiar missas ou obras de caridade
10

. O poder da igreja era tamanho que Caio Prado Júnior 

destaca que a igreja legitimou inclusive o tipo de mão-de-obra utilizada no Brasil, a escrava 

africana, pois a Companhia de Jesus aceitava e promovia o trabalho escravo negro enquanto 

invalidava a escravização do indígena que era um catequizado em potencial, enquanto isso o 

africano estava abandonado pelas autoridades, inclusive eclesiásticas, e recebia apenas o 

batismo e algumas noções decoradas da religião católica. 
11

  

 A grande influência da igreja católica no Brasil colônia foi expressa na obra de 

Gilberto Freyre em diversos aspectos, como na educação, já que o ensino formal era de 

responsabilidade da Cia de Jesus, na moral, pois para Freyre os sacramentos eram 

fundamentais para regular o comportamento na colônia, na catequização e civilização dos 

ameríndios e até na democracia das raças, uma vez que o catolicismo era o ponto de encontro 

entre as culturas brancas e negras, já que era a religião oficial da casa grande e da senzala. 
12

 

 

Fica muito evidente o papel fundamental da religião para Gilberto Freyre, 

para se compreender o Brasil. O fato de se tornar um país exclusivamente 

cristão se deve inteiramente ou exclusivamente à atuação dos jesuítas entre 

os brasileiros. 
13

 

 

 Para Wilson Santana Silva, Freyre a todo o momento relembra a força do cristianismo 

na cultura brasileira, considera essa uma característica colonial e acredita que o domínio 

exercido pela igreja através da Companhia de Jesus é insuperável, pois possibilitou a unidade 

política brasileira, o que seria impossível sem o catolicismo.
14

 Já Sérgio Buarque de Holanda 

acredita que a Companhia de Jesus só conseguia fomentar a disciplina pela obediência, o que 

era uma característica ibérica da ordem, o autor chegou a comparar o método de 

disciplinamento dessa ordem com a tirania das ditaduras totalitárias,
15

 já Caio Prado Júnior 

                                                           
8
 RODRIGUES, Cláudia. A criação dos cemitérios públicos do Rio de Janeiro enquanto “campos santos” 

(1798-1851) Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, N. 8, pp. 257-278, 2014. 
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FRIEDMAN, Fania; MACEDO, Valter L. A ordem urbana religiosa no Rio de Janeiro colonial. Revista 

urbana, vol.1, 2006, CIEC – Centro Interdisciplinar de Estudos da Cidade, Universidade de Campinas, 2000. 

Publicado em: http://www.ifch.unicamp.br/ciec/revista.php?texto=artigos ; PRADO JÙNIOR. Op. cit. pp. 331. 
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 RODRIGUES, Cláudia. Estratégias para a eternidade num contexto de mudanças terrenas: Os testadores do 

Rio de Janeiro e os pedidos de sufrágios no século XVIII. Locus: Revista de História, Juiz de Fora, V.21, N.2, 

pp. 251-285, 2015. 
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 PRADO JÚNIOR. Op. cit. pp. 276. 
12

 FREYRE. Op. cit. pp. 356. 
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 SILVA, Op. cit .pp. 320-321.  
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 Ibidem. pp. 318. 
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 Ibidem. Pp. 331. 
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afirmava que a igreja no Brasil se estabeleceu enquanto uma instituição democrática.
16

 Além 

disso, Holanda considerava que os clérigos e leigos eram subordinados ao poder da coroa, o 

que não propiciava a influência da igreja, essa era apenas um braço do poder secular, o que 

gerava inclusive revolta dos clérigos, ocasionando uma espécie de liberalismo entre os 

clérigos brasileiros que desobedeciam as autoridades governamentais.
17

 Enquanto para 

Holanda o catolicismo brasileiro era sem rigor, sem obrigação, incapaz de mudar a realidade 

brasileira e inferior ao calvinismo implantado pelos holandeses no Nordeste
18

, para Freyre o 

catolicismo foi o cimento da nossa unidade, percorreu mundos, civilizou os índios, era a 

religião da casa grande, mas também da senzala, prevaleceu inclusive diante do complexo 

mundo religioso que os africanos tentaram transportar. 
19

 As irmandades podem ser 

consideradas como um desses espaços onde se consolidava a fé católica, e podemos afirmar, 

baseados em documentos das irmandades negras, onde muitos africanos e afrodescendentes se 

filiaram, frequentavam festas, reuniões, procissões e missas principalmente até o século 

XVIII, não só no Brasil, mas nas Américas, que o catolicismo convivia com tradições trazidas 

das culturas de origem africana. As irmandades se estabeleceram como instituições de ajuda 

mútua, através das quais os negros formavam redes de solidariedade em espaços católicos e 

eram muito numerosas nas Américas
20

, mas é importante ressaltar que a presença dos negros 

nas irmandades católicas não prevaleceu diante do mundo religioso dos africanos, as 

religiosidades se misturavam, Lívia Maria Baêta da Silva nos mostra inclusive como o 

catolicismo conviveu com as religiões de origem africana através do exemplo sobre o 

primeiro terreiro de Candomblé Iyá Omi Axé Ayá Intilá que surgiu da irmandade da Boa 

Morte em Cachoeira, na Bahia, em uma casa no fundo da igreja da Barroquinha, a mesma em 

que a irmandade estava instalada.
21

  

 Para Caio Prado Júnior a religião é indissociável da sociedade luso-brasileira, ela está 

presente em questões além da religião, pois os preceitos católicos marcavam a vida do homem 
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 PRADO JÚNIOR. Op. Cit. pp. 331. 
17

 HOLANDA. Op. Cit. pp. 118. 
18

 Ibidem, pp. 35 
19

 FREYRE. Op. Cit. pp. 356 APUD SILVA. Op. Cit. pp. 322. 
20

 GUEDES, Caroline. Santos negros nas Américas: Devoção, solidariedade e direitos em confrarias do Rio de 

Janeiro e Buenos Aires na crise do Antigo Regime. Dissertação de mestrado sob a orientação da professora 

María Verónica Secreto, Universidade Federal Fluminense, 2016. 
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 SILVA, Livia Maria Baêta da. A irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, uma perspectiva museológica e 

de gênero. I ENECULT, Salvador, 2005. Disponível em: 

http://www.cult.ufba.br/enecul2005/LiviaMariaBaetadaSilva.pdf  
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colonial, a religião passou a ser algo natural, inclusive suas intervenções na vida privada 

zelando pelos bons costumes das famílias.
22

 

 

Mas não é só inconcebível e inconcebida uma existência a margem da 

religião e da Igreja: ela é impraticável mesmo para o incréu convicto e 

relutante. Atos que ninguém se podia passar, mesmo pondo de parte 

qualquer sentimento religioso, só se praticavam por intermédio da igreja: a 

constatação do nascimento se fazia pelo batismo, o casamento só se 

realizava perante autoridade clerical. Além disso, o poder eclesiástico tinha 

jurisdição privativa em muitos assuntos de fundamental importância, como 

nas questões relacionadas com o casamento: divórcio (ou se preferirem, “o 

repúdio”), separação de corpos, anulação. Também nos assuntos que 

envolvessem matéria de pecado.
23

 

 

 Além da presença da igreja em todos esses âmbitos, para Caio Prado ela estava 

presente na administração pública, a relação entre Estado e Igreja era estreita, o que foi 

propiciado pelo padroado, segundo o autor a igreja também influenciou indiretamente e 

decisivamente através da preponderância na corte. Mas ao mesmo tempo, essa relação é 

recíproca, pois Prado Júnior discorre sobre a não independência e não autonomia da igreja no 

Brasil devido ao regime de padroado e a um papado enfraquecido e ocupado com outras 

questões a ponto dos negócios eclesiásticos ficarem sob o poder da coroa.
24

 Após a 

independência, o autor acredita na continuidade da influência da igreja, na agora sociedade 

brasileira, através, por exemplo, do preenchimento de cargos políticos por muitos integrantes 

do clero, que fazia parte do reduto intelectual do Império português e posteriormente do 

Império brasileiro.
25

 Sérgio Buarque de Holanda diferente de Caio Prado Júnior não vê que a 

influência entre igreja e coroa é mútua, para Holanda o padroado exprime uma relação de 

poder português e depois brasileiro sobre a igreja.
26

 

 Podemos perceber que independente da posição dos autores em relação ao grau de 

poder da igreja no Brasil, nenhum deles ignora a presença do catolicismo na colônia ou 

desconsidera a sua influência, nem mesmo Sérgio Buarque de Holanda que se fez breve nesse 

assunto.  Logo, concluímos que estes autores estão em concordância com a bibliografia 

recente e o corpus documental sobre o Brasil colônia e império, o que reafirma a 

verossimilhança das suas obras. 
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 PRADO JUNIOR. Op. Cit. pp. 329-330. 
23

 PRADO JUNIOR. Op. Cit. pp. 327-328. 
24

 Ibidem, pp. 339-340. 
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 Idibem. pp. 281. 
26

 HOLANDA. Op. Cit. pp. 84. 
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AS REFORMAS POMBALINAS E SUA INFLUÊNCIA  

NO UNIVERSO RELIGIOSO 

 As reformas pombalinas influenciaram diretamente no universo religioso, não porque 

Marquês de Pombal, o ministro do rei português José tivesse pretensões de laicizar todo o 

Império português. Pombal era um administrador regalista, ou seja, defendia o direito de 

interferência do governante nos assuntos religiosos em prol do fortalecimento da monarquia, 

mas é inegável que a influência regalista de Marquês de Pombal contribuiu para o princípio de 

um processo de secularização,  

 

(...) que deve ser entendido como a autonomização, em todos os níveis da 

vida social entre o profano e o sagrado; situa-se na longa duração, e foi-se 

concretizando em temporalidades diferenciadas, ainda que sempre num 

horizonte pautado pelos valores cristãos. Assim sendo, importa reter que o 

fenômeno da secularização nem sempre se definiu em oposição à igreja (e 

muito menos à religião) (...) nem toda secularização é sinônimo de 

laicismo.
27

 

 

 As reformas pombalinas datam de meados do século XVIII e têm objetivos bem 

específicos, como por exemplo, subordinar a igreja e o clero à coroa, reforçar a secularização 

do Estado, mas o mantendo católico e tomar para si algumas funções que estavam sob o poder 

da igreja, até mesmo para a recuperação do tesouro da monarquia. Dentre as medidas de 

Pombal muitas eram a fim de restringir a igreja como a abolição do foro para os eclesiásticos 

subordinados à jurisdição secular em assuntos temporais, direito canônico restrito aos 

tribunais eclesiásticos, fim da independência da inquisição, direito exclusivo do rei de 

excomungar membros e ministros de seu tribunal, além das leis testamentárias de 1765 e 

1769, que segundo Cláudia Rodrigues, tinha o objetivo de transferir o dinheiro que ia para o 

mundo religioso para os herdeiros consanguíneos, o que ajudaria a retirar o Império português 

da crise financeira.
28

 

   Uma das medidas mais expressivas do governo regalista foi a expulsão das missões 

da Companhia de Jesus do Brasil e a tomada para o Estado suas propriedades no ano de 1759, 

                                                           
27

 CATROGA, Fernando, 1999, pp. 18 apud SILVA, Deuzair José da. A (Re) Invenção do Fim: lugares, sítios e 

secularização da morte em Goiás no século XIX. Tese defendida na UFG, Goiás, 2012. 
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 RODRIGUES, Cláudia. As leis testamentárias de 1765 e 1769 no contexto das “reformas pombalinas” no 
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1765e1769-CLAUDIARODRIGUES.pdf . A lei testamentária de 1766 proibia e anulava os testamentos escritos 

por qualquer pessoa ou corporação religiosa a favor de sua família ou parente após o início de doença do 

testador, a não ser que o testamento fosse em prol da família. A lei testamentária de 1769 limitou ainda mais os 

testamentos, ampliou o quadro de herdeiros legítimos até o quarto grau e só os bens adquiridos podiam passar 

como herança para estranhos, além de limitar a quantidade de legados pios e bens de alma. 
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essa medida não quer dizer que Pombal rompeu com a igreja, a Companhia de Jesus era 

apenas uma das ordens que estava instalada no Brasil, sem dúvidas a mais influente na 

questão de catequização dos índios. De acordo com Cláudia Rodrigues, mesmo com o ataque 

aos jesuítas o governo de Pombal se estabeleceu com a participação de membros do clero, os 

oratorianos, que disputavam espaço com os jesuítas, logo, não houve combate à religião ou ao 

catolicismo por Marquês de Pombal.
29

 Por isso, Rodrigues vê a reforma pombalina apenas 

como uma tentativa de modernização e afirmação monárquica.
30

 Caio Prado Júnior aponta 

para o destaque dos jesuítas diante das outras ordens que tinham as mesmas funções.
31

 

 É preciso considerar que mesmo que a reforma pombalina não significasse um Estado 

laico, contribuiu muito para que a influência da igreja no Brasil colonial diminuísse 

consideravelmente, pois de acordo com Caio Prado Júnior e Gilberto Freyre a principal ordem 

estabelecida era a Companhia de Jesus e com a expulsão desses Prado Júnior defende que 

desapareceu a influência indireta e decisiva da igreja católica sobre o Brasil, já que grande 

parte dos jesuítas estava na corte ajudando na tomada de decisões, além disso, segundo o 

autor, os negócios eclesiásticos ficaram nas mãos da coroa.
32

 Caio Prado Júnior expõe que 

não houve nenhum tipo de reinvindicação do papado diante da expulsão dos jesuítas. “A 

igreja no Brasil se tornara um simples departamento da administração portuguesa, e o clero 

secular e regular, seu funcionalismo.”
33

 

 Sérgio Buarque de Holanda não se ateve à reforma pombalina, mas diante do seu 

posicionamento a favor da laicização do Estado e sobre a ineficácia da religião para alterar a 

condição social do brasileiros concluímos que as medidas de Pombal para reaver poderes do 

Estado diante da igreja podem ter sido bem vistas pelo autor, mesmo que a reforma pombalina 

regalista seja apenas o princípio do processo de secularização e não tenha relação com a 

separação entre Estado e igreja.
34

 

 Em suma, podemos considerar que o regalismo de Marquês de Pombal agiu em prol 

de um Estado que tinha o objetivo de ser mais presente, se posicionar enquanto um real poder 

soberano e reerguer financeiramente o reino sem retirar de cena a igreja católica. É importante 

ressaltar que grande parte do tesouro estava destinado à igreja católica, grande parte dos 

poderes que foram retomados pelas medidas pombalinas estava nas mãos da igreja, além dos 
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 SILVA. Op. Cit. pp. 351.  
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jesuítas serem a ordem de maior ação e influência no Brasil, então, por outro lado é 

impossível pensar que a reforma pombalina não atingiu o poder, a influência e até soberania 

da igreja católica com a expulsão da Companhia de Jesus e as leis testamentárias de 1765 e 

1769, por exemplo. Diante da posição dos autores e da pesquisa bibliográfica concluímos que 

com a reforma pombalina o catolicismo perdeu influência no Brasil, o que não quer dizer que 

ele desapareceu e nem que esse tenha sido o objetivo de Pombal. 

 

AS IRMANDADES E AS SOCIEDADES DE NEGROS 

A bem dizer, essa solidariedade, entre eles, existe somente onde há 

vinculação de sentimentos mais do que relações de interesse – no recinto 

doméstico ou entre amigos. Círculos forçosamente restritos, particularistas e 

antes inimigos que fornecedores das associações estabelecidas sobre plano 

mais vasto, gremial ou nacional. 
35

 

 Com base na documentação das irmandades, associações e sociedades formadas por 

negros no Rio de Janeiro durante os séculos XVIII e XIX começamos esse tópico contestando 

a citação acima de Sérgio Buarque de Holanda. Ao contrário do que afirma o autor, essas 

entidades de ajuda mútua foram formadas tanto por vinculação de sentimentos quanto por 

interesse, era um alívio ao cotidiano escravo formar redes de identidade, solidariedade e 

conservar as culturas de matrizes africanas, assim como saber que sua sepultura estava 

garantida e que poderia ser o próximo liberto com o dinheiro dos fundos dessas associações.  

Então podemos dizer que essas instituições além de agradáveis eram úteis, tanto as religiosas 

que imperaram no Setecentos como as laicas características do Oitocentos. 

 Conforme já foi relatado aqui, investigamos a reforma pombalina como uma das 

razões que possam ter contribuído para tal mudança de caráter nas instituições negras cariocas 

de ajuda mútua do século XVIII para o século XIX.
36

 Durante o século XVIII as instituições 

negras eram religiosas, as irmandades, instituídas no interior de igrejas com o objetivo de 

reunir os africanos e afrodescendentes muitas vezes através de suas procedências e da 

devoção por um santo, entre os mais comuns estavam Nossa Senhora do Rosário, Nossa 

Senhora da Lampadosa, Santa Efigênia, São Elesbão e São Benedito. Já no século XIX 

observamos o fechamento ou o esvaziamento de muitas irmandades, cercadas de conflitos 

                                                           
35

 HOLANDA. Op. Cit. pp. 39. 
36

 Além da reforma pombalina, consideramos que a proibição dos sepultamentos no interior das igrejas no ano de 

1850 pode ter sido uma das causas do fim\esvaziamento das irmandades, que tinham como uma de suas 
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entre os membros,
37

 concomitante a esse processo começaram a surgir instituições 

independentes do mundo religioso não só no Rio de Janeiro, mas nas Américas, as sociedades 

ou associações. Talvez essas mudanças nas instituições sejam apenas uma parte do que Caio 

Prado Júnior considerou como momento crucial, que é o princípio do século XIX, que põe em 

jogo o regime colonial e seu poder econômico, instituições e sociedade, mas o autor considera 

que as transformações deveriam ser mais profundas.
38

 Prado Júnior fala em um passado 

colonial que ainda é presente no século XIX, e as instituições nos mostram exatamente isso, 

elas têm a mesma função, exceto o sepultamento que não pode mais acontecer nos templos, 

são de ajuda mútua, reúnem os negros de acordo com a procedência, criam identidades, redes 

de solidariedade, a única coisa que mudou foi que as entidades se recriaram fora do âmbito 

religioso.
39

 

Miguel Rosál
40

 afirma que no século XIX americano existiu uma tendência à 

laicização pela qual os negros começaram a se incorporar nas naciones africanas, instituições 

laicas em Buenos Aires, diminuindo suas participações nas confrarias religiosas. Anderson 

José Machado de Oliveira
41

 acredita no abalo dessa estrutura social no século XIX que deve 

ser entendido como período de transformações e de ambiguidades. Para João Reis
42

, o fim das 

irmandades se deu com a proibição dos sepultamentos eclesiásticos em 1851, e por isso, estas 

instituições não atraiam mais fiéis.  

Nossa hipótese está baseada na confluência de alguns elementos que deram sua 

contribuição para o longo processo de laicização das instituições negras nas Américas, 

consideramos que a reforma pombalina deu o pontapé inicial ao retirar poderes da igreja ainda 

em meados do século XVIII, mesmo que não fosse seu objetivo final a laicização do Estado, a 

expulsão dos jesuítas foi a mola mestra para a perda de influência da igreja no Brasil, 

percebemos isso através da importância que os três intérpretes do Brasil abordados aqui 

                                                           
37

 Processo da irmandade de São Elesbão e Santa Efigênia contra a viúva do tesoureiro da irmandade que visa 

herdar os dinheiros do cofre da irmandade, em 1846. (Fundo: Relação do Rio de Janeiro. Tipo documental: 

escravatura – irmandades de negros, cx 79 1850), autos de requerimento – pedido que se investigue as 
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Paulo: Companhia das Letras, 1991. 
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deram à ordem. Depois tivemos dois episódios políticos que trouxeram modernização ao 

Brasil, a vinda da família real em 1808 e a Independência em 1822 e ainda estamos em fase 

de investigação sobre de que maneira a chegada da família real e o Estado independente 

podem ter interferido na criação de instituições negras com caráter laico, para João José Reis, 

a Independência foi fundamental para a promulgação de uma lei em prol da extinção dos 

sepultamentos na igreja, já que as medidas tomadas antes desde o fim do século XVIII não 

surtiram efeitos. Consideramos que a lei de 1851 que definitivamente conseguiu deslocar os 

sepultamentos nas igrejas para os cemitérios públicos extramuros ajudou a esvaziar as 

irmandades através dos novos hábitos funerários, não era mais necessário estar filiado à uma 

irmandade para ser sepultado na sua igreja como sinal de privilégio social e salvação.  

Para Antônio Motta “O processo de secularização interferiu no modo sobre o cuidar 

dos mortos através das transformações no campo ritual (...)” 
43

 além disso, nós consideramos 

que o modo sobre como cuidar dos mortos desencadeou o surgimento de instituições de ajuda 

mútua laicas que não tinham a função de zelar pela vida eterna e pelo status do falecido 

através de garantir uma sepultura no interior dos templos, com isso as irmandades perderam 

uma de suas funções essenciais e consequentemente fiéis.  

As instituições negras laicas que surgiram como um dos resultados do processo de 

secularização reuniam os negros de acordo com a procedência. O principal intuito dessas 

instituições era a ajuda mútua para a aquisição de alforrias de negros escravos, principalmente 

depois de 28 de setembro de 1871, dia da promulgação da lei de ventre livre que além de 

declarar livres os filhos de escravas nascidos a partir daquela data, legalizou o acúmulo de 

pecúlio e permitiu a abertura de um fundo de emancipação para escravos, no qual era 

permitido ao próprio cativo e terceiros depositar dinheiro para adquirir sua liberdade. As 

sociedades destinavam grande parte de suas verbas para a aquisição da liberdade de seus 

membros.
44

  

Em 1831, negros formaram a Sociedade Filantrópica Liberdade Constitucional, sobre 

a qual ainda não temos maiores informações sobre seus integrantes e regras. A Sociedade 

Beneficente da Nação Conga foi criada em 1861 no Rio de Janeiro e segundo seu estatuto a 

instituição só aceitava negros livres nascidos da mesma nação, Congo, e seus filhos e filhas, 

porém a instituição não foi legalizada, pois as autoridades consideraram um problema a 

associação por etnia. Dez anos depois, em 1871, o governo recebeu um novo pedido de 

                                                           
43

 MOTTA, Antônio. No território da morte: cenários, pompas e urbanidade nos cemitérios do Rio. P. 237-255 
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associação, dessa vez para a Sociedade de Beneficência da Nação Conga “Amigos da 

Consciência” e seu estatuto dizia permitir a entrada de indivíduos pertencentes à Nação Conga 

ou outras desde que fossem africanas, porém essa solicitação nada mais era do que um pedido 

da Sociedade Beneficente da Nação Conga que alterou seu nome e a permissão de integrantes, 

porém os associados eram os mesmos e novamente o pedido de associação foi negado pelas 

autoridades. A associação Beneficente Socorro Mútuo dos Homens de Cor também não 

obteve aprovação para seu registro sob a justificativa de que os homens livres de cor daquela 

sociedade não deveriam formar uma classe separada, já que todos são cidadãos do Império.
45

 

 À título de conclusão, devemos considerar o incontestável poder e a influência do 

catolicismo no Brasil e principalmente da Companhia de Jesus até o século XVIII, quando a 

ordem foi expulsa dos domínios do Império português sob a influência do regalismo Marquês 

de Pombal, com isso iniciou-se timidamente um processo de secularização, em outras 

palavras, o catolicismo continuou sendo a religião oficial do reino até a proclamação da 

república, obviamente com menos poderes como já foi dito ao longo do texto. Os fiéis 

continuaram frequentando as igrejas, oferecendo donativos e recebendo sacramentos, porém 

consideramos que um dos tímidos resultados do longo processo de secularização brasileiro foi 

a mudança de caráter das instituições negras cariocas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Documentos referentes à Sociedade Beneficente da Nação Conga (7 de maio de 1862). Localizados no 

Arquivo Nacional/Rio de Janeiro (AN/RJ) - Conselho de Estado(CE) - Caixa (Cx) 552 - Pacotilha (Pc) 2, – 

Documento (Dc) 45.) e à Sociedade de Beneficência da Nação Conga Amiga da Consciência (AN/RJ) - 

Conselho de Estado (CE) - Caixa (Cx) 552 - Pacotilha (Pc) 2, - Envelope (En) 2 – Documento (Dc) 43, fl. 9.28. 
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COMECON: O COMBATE AO DÓLAR E A LUTA PELA 

INTEGRAÇÃO SOCIALISTA 

Eden Pereira Lopes da Silva
1
 

 

BRETTON-WOODS E A URSS  

 O fim da Segunda Guerra Mundial com a vitória da União Soviética sobre o fascismo 

consolidou-a como uma superpotência mundial. Os números soviéticos astronômicos indicam 

já a partir de 1943, que nos planos do pós-guerra que começam a se desenhar, que na nova 

ordem mundial, Estados Unidos e Grã Bretanha teriam que tolerar o novo papel soviético na 

construção de novas instituições mundiais que fossem capazes de manter sua hegemonia 

frente ao poderio socialista crescente. A participação soviética conferências aliadas era muito 

mais importante de início do ponto de vista da representação política e militar do que do 

ponto de vista da definição da ordem mundial. Somente a partir da Conferência de Teerã os 

três líderes finalmente conseguiriam consolidar a coalizão anti-hitleriana e objetivos para o 

pós-guerra, no momento exato em que a União Soviética esmagava as tropas alemãs. 

 O ano de 1944 será chave para a formação desta ordem antes mesmo da formação da 

ONU porque os soviéticos conseguiram avançar libertando áreas do leste europeu durante 

todo o verão e inverno de 1944, evitando a manutenção de regimes fascistas que porventura 

pudessem sobreviver à guerra como o Franco e Salazar no lado ocidental, o que dava maior 

barganha aos soviéticos na nova ordem.  A Conferência de Bretton-Woods, embora não entre 

com frequência nos anais da segunda guerra, foi outro acontecimento chave para a formação 

da ordem do pós-guerra e que conta com ampla participação internacional, inclusive a 

soviética. Os estudos de Natalia Klyausova
2
 ao destacarem a participação soviética, quase 

desconhecida, e pouco analisada, abrem perspectivas de uma nova leitura histórica das 

propostas e tensões dentro do bloco no período que teve a participação de diversos países da 

América Latina, Europa e Ásia. A sede nos EUA não foi por acaso, ali a interferência 

ideológica seria fundamental para a vitória da proposta da equivalência do dólar com o padrão 

ouro, visto que a maior parte da reserva estava na Reserva Federal. Embora este não seja o 

espaço para estudar o Bretton-Woods, algumas coisas necessitam ser questionadas, e que são 

por Klyausova e Valentin Katasonov, sendo o papel soviético um deles. 

                                                           
1
 Graduando em bacharel e licenciatura no curso de história da UERJ. Email: yedenev1945@gmail.com 

2
 KLYAUSOVA, Natalia. Bretton-Woods Conference: the Soviets perspective. Trabalho de Conclusão de Curso 

da Universidade Erasmo de Roterdam da Escola de História, Cultura e Comunicação de M. A. em História 

Global e Relações Internacionais. Supervisor: Prof. Dr. Ben Wubs 2015/2016 
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 A Conferencia de Bretton Woods não tinha uma única proposta para a organização 

futura da economia mundial, porém os soviéticos também não tinham uma proposta 

alternativa no momento. Com territórios ocupados ainda, os soviéticos não tinham condições 

e segurança de começar a pensar no pós-guerra, algo oposto aos aliados ocidentais, que no 

início de 1944 já tinham preparado o Dia D e no oriente estavam derrotando o Japão aos 

poucos pelas sanções econômicas e derrotas militares. Klyausova destaca esta conjuntura que 

é importante para compreender a própria participação dos soviéticos.
3
 Este fato pesou na 

conferência para a ausência de um projeto por parte dos soviéticos, algo determinante para a 

vitória do projeto estadunidense na direção da dolarização mundial, especialmente se 

pensarmos na direção do pensamento de Katasonov que restringe os interesses da participação 

soviética a puramente econômicos e estratégicos da guerra.
4
 

Katasonov também fez uma leitura a partir da perspectiva de que como os Estados 

Unidos cooperavam para a derrota do nazi-fascismo e abafam os ânimos anticomunistas da 

Grã-Bretanha de Winston Churchill, pensou-se que valia a pena confiar na iniciativa de 

Roosevelt e Keynes que no pós-guerra poderiam colaborar com o desenvolvimento conjunto 

entre soviéticos e estadunidenses. Esta não foi à única vez em que Iosif Stálin pensou que 

Washington colaboraria para manter a paz,
5
 durante o período entre 1945 e 1946, a orientação 

principal de Moscou para os partidos comunistas em todo o mundo era abandonar as armas e 

levantar a bandeira da democracia, formando governos de coalizão nacional, mesmo no leste 

europeu- isso lembrando que existiam milícias armadas populares em vários países capazes de 

tomar o poder. Entretanto, a reação de Thruman a popularidade e participação comunista no 

parlamento são reprimidas com instrumentos como o Plano Marshall e o Macartismo. 

Embora historiadores como Hobsbawn tentem amenizar a força soviética no período 

pós-guerra, colocando que o país não representava ameaça naquele momento ao capitalismo 

por sua postura defensiva, o mesmo admite que a Grã-Bretanha e França também se 

encontram em delicada situação, pois além de perdas humanas e materiais perdiam suas 

colônias. Mesmo os Estados Unidos, o gigante econômico e militar, ainda não era capaz de 

impor uma hegemonia, os tratados em Bretton-Woods foram um passo importante neste 

caminho que ainda era incerto.
 6

 Economicamente a URSS também não estava completamente 

                                                           
3
 Ibidem. p. 19. 

4
 KATASONOV, Valentin. Artigo Бреттон-вудская конференция и СССР (A Conferência de Bretton Woods e 

a URSS). Encontrado no site Fund Strategicheskoy Kultury, 2014. Disponível no link: 

https://www.fondsk.ru/news/2014/05/22/bretton-vudskaja-konferencia-i-sssr-27618.html 
5
 Idem. 

6
 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos- O breve século XX 1914-1991. Editora Companhia das Letras, São 

Paulo, 1995, p. 367 
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colapsada apesar de estar longe do ideal. Em 1947 é banido o racionamento do consumo, 

realizou-se uma reforma monetária que injeta rublos para estimular o consumo de um país 

onde os índices de produção industrial já eram os mesmos que de 1940, algo que a Grã-

Bretanha, por exemplo, somente consegue na década de 1950 mediante o Plano Marshall. Isso 

sem dizer que a URSS é responsável pela reconstrução de todos os países do leste europeu. 

A participação soviética do ponto de vista político como experiência foi importante, 

pois estabelece relações estáveis pela primeira vez em décadas com o mercado mundial e 

rompe o bloqueio do cordão sanitário, abrindo a perspectiva de parcerias. Stalin sabia que o 

interesse da participação soviética por parte do ocidente na conferência partia da ratificação 

da nova ordem econômica, onde a URSS tinha um papel importante. No entanto como 

colocado anteriormente, rapidamente o governo percebeu já na vitória de Thruman que o 

diálogo era impossível. 

Mesmo tendo saído fortalecida da guerra, a URSS ainda tinha dificuldades de se 

estabelecer no mercado mundial frente aos Estados Unidos. A sua relação com o mercado 

mundial era ruim porque os soviéticos eram sancionados e isolados desde a origem e a 

Doutrina Thruman impede maior participação dos soviéticos no comércio mundial. Essa 

situação levou ao consenso na URSS pela primeira vez desde a política do socialismo em um 

único país de que era necessário expandir suas relações sem tencionar com os países 

imperialistas, estreitando relações com os países não desenvolvidos. Daí nasce o COMECON. 

 

A FUNDAÇÃO DA COMECON E BASE IDEOLÓGICA 

A falha da política de integração com o ocidente levou aos soviéticos a tomarem à 

ofensiva em 1947, onde restauram o Kominform e em 1948 constroem as bases do Conselho 

Econômico de Assistência Mútua- COMECON- (Soviet Ekonomichesky Vzaipomoshkhchi- 

SEV) para constituir uma ordem mundial contra hegemônica socialista paralela ao mercado 

mundial, uma instituição que fosse capaz de enfrentar o dólar. Neste sentido, o prestígio 

ganho pela União Soviética por seu papel na guerra contra o nazi-fascismo tornou-a exemplo 

e modelo de toda a geração que havia lutado na guerra pela libertação das metrópoles ou de 

seus próprios países no período, e foi esta que se tornou a vanguarda revolucionária nas 

décadas de 1950 e 1960 em países colonizados, como Nasser e Sukarno, ou lideranças das 

democracias populares como Gottwald, Dimitrov e Rakoisi.
7
 Para além do ceticismo em 

                                                           
7
 HOBSBAWN, Eric J. Op. cit. p. 367  
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relação à dolarização das economias, muitos países, em especial as democracias populares, 

entre 1944 e 1952 se referenciam muito mais na URSS do que nos Estados Unidos. 

Embora durante décadas a Guerra Fria tenha colocado que o COMECON era apenas 

um instrumento de controle econômico sobre seus membros por parte da URSS como 

resposta ao Plano Marshall, existem sérias deficiências nesta visão por ignorar tanto os 

documentos internos da organização quanto suas próprias tensões. Neste sentido recentemente 

uma importante pesquisa de Elena Dragomir realizada nos arquivos romenos traz uma nova 

hipótese acerca da fundação do COMECON, onde aponta que a iniciativa não teria partido 

das lideranças soviéticas, mas da Romênia.
8
 Se sabe que a União Soviética e a Romênia foram 

as que apresentam a iniciativa do bloco econômico, porém isso leva a uma outra pergunta que 

a autora não fez, pois se os romenos propõem a COMECON aos soviéticos, qual seria a 

chance de que esta ideia também existisse em outros países para além da Romênia? 

 Outra questão importante para a construção do Conselho é a Reforma Monetária de 

1947 na União Soviética, responsável por atualizar a equivalência do rublo ao padrão ouro 

dolarizado. Essa reforma garante paridade real com os valores do mercado- não era feita uma 

reforma desde a década de 1920- e garantiu que as transações com o rublo se tornassem não 

somente mais estáveis e reais, efetivando a ideia de manter as negociações com outros países 

a partir do rublo, algo essencial e eficaz contra a dolarização. Alguns países verão nessa saída 

a porta do desenvolvimento, em especial o leste europeu, por sua situação catastrófica, e que 

passam a ser apoiados pela URSS. A Polônia, por exemplo, havia perdido 6 milhões de 

pessoas- 22% da população do país- além de 70% das industrias destruídas durante a retirada 

dos nazistas e a guerra,
9
 desde o fim da guerra a URSS lança alicerces nas relações com estes 

países que liberta ao firmar tratados e empréstimos financeiros, onde a própria Polônia no ano 

de 1945 recebe equipamentos, engenheiros e um crédito 60 milhões de rublos.
10

 A 

historiografia da Guerra Fria é desonesta neste aspecto, negando iniciativas dos países 

socialistas, colocando estes países como simples marionetes de Moscou, equívoco refletido na 

leitura do próprio processo de formação do conselho como resposta ao Plano Marshall. 

                                                           
8
 DRAGOMIR, Elena. The creation of the Council for Mutual Economic Assistance. Artigo publicado na Revista 

History Research, Universidade de Londres, Reino Unido, 2011, p. 357 
9
 ORLIK, Igor I. Централъо-Восточнная Европа: от СЭВ до Евросоюза (Europa Centro-Oriental: da 

COMECON a União Europeia.). Artigo publicado no site Perspektivy. Disponível em: 

http://www.perspektivy.info/srez/val/centralno-vostochnaja_jevropa_ot_sev_do_jevrosojuza_2010-07-12.htm. 

Acesso em 22 de maio de 2018. 
10

 GRECHKO, Anton. A Missão Libertadora das Forças Armadas Soviéticas. Editora Livraria Ciência e Paz, 

Rio de Janeiro, 1985, p. 83 
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 Antes de aprofundar o debate, é necessário relembrar que a organização é fundada por 

seis países, Albânia, Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia e a URSS, em 

janeiro de 1949. O primeiro documento da instituição surge em 1949 onde são estabelecidas 

as bases da organização com a criação de uma Secretaria Geral do Conselho em Moscou e um 

prazo de 20 anos para a criação da organização econômica multilateral. Nas sessões ocorridas 

entre 1949 e 1958 estrutura-se as comissões e regras de ingresso, onde se fixa quatro formas 

de relação com o conselho: o membro permanente, o membro associado, colaboradores não 

socialistas e observadores. O tipo de membro determina a participação dos países nos 

conselhos e comissões, onde, por exemplo, a condição de membro associado da Yoguslávia 

dá condições de participação em apenas 21 dos 32 conselhos existentes no ano de 1964.
11

  

O principal órgão do conselho é o Comitê Executivo, responsável por supervisionar e 

implementar as deliberações das reuniões, ele possuía um membro de cada país com sede em 

Moscou. Havia quatro conselhos internos: o Conselho de Cooperação no Planejamento, para 

Cooperação Técnica e Científica, Material e Suprimento Técnico, e Construção de Máquinas. 

Ao lado desses conselhos são estabelecidas oito comissões permanentes para ajudar a 

COMECON com suporte e recomendações em setores econômicos específicos a partir da 

Sessão de 1956 em Berlim. Em 1986 o número destas comissões cresce para vinte e quatro 

junto com a criação de organizações econômicas supranacionais como o Banco Internacional 

para Cooperação Econômica e o Banco Internacional de Investimentos. 

Interessante é observar que a quantidade de trabalhos existentes sobre a organização 

no ocidente é mínima, poucos são os trabalhos disponíveis sobre a organização, sendo alguns 

deles problemáticos, Gregorio Burgueño, por exemplo, em um artigo sobre o Conselho em 

1965, coloca este como um instrumento inútil no período pós-guerra.
 12

 Basta apenas observar 

alguns números para que tais afirmações caiam por terra: 

 

Usinas e geração de energia nos países da COMECON nos anos 50-60 

Países Consumo de energia em milhares de Kwts Produção energética em milhares de Kwts 

1950 1955 1960 1965 1950 1955 1960 1965 

URSS 19,6 37,2 66,7 114,0 91,2 170,2 292,3 506,7 

Albânia 0,0 0,0 0,0 0,1 0,02 0,09 0,19 0,34 

Bulgária 0,2 0,4 0,9 2,2 0,8 2,1 4,7 10,2 

Hungria 0,6 1,2 1,7 2,5 3,0 5,3 7,6 11,2 

R. D. Alemã 4,8 5,9 7,9 10,7 19,5 28,7 40,3 53,6 

                                                           
11

 GOODRICH, Malinda K. Anexo B The Council for Mutual Economic Assistance. In: Czechoslovaquia, a 

country study. Washington, D. C.: Federal Research Division, Library of Congress: For Sale and by the Supt. Of 

Docs., U. S. G. P. O., 1989, p. 277 
12

 ALVAREZ, Gregório Burgueño. El Comecon y sus problemas. Editado por Revista de Política Internacional, 

Nº 80, Madrid, 1965, pp. 101-112 
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Polônia 2,7 4,2 6,3 9,8 9,4 17,8 29,3 43,8 

Romênia 0,7 1,2 1,8 3,3 2,1 4,3 7,7 17,2 

Tchecoslováquia 2,8 4,0 5,7 8,3 9,3 15,0 24,5 34,2 

Yoguslávia 0,8 1,3 2,4 3,2 2,4 4,3 8,9 15,5 

Retirado de Мировая социалистическая система хозяйства (Sistema Econômico Mundial Socialista). Tabela 

4.2. Editado em Moscou, 1967, p. 135. Consultado no site http://istmat.info/node/47068#_ftnref5. Acesso em 20 

de maio de 2018 

 

Relação entre o índice de produção industrial e agrícola nos países do COMECON 

Ano URSS Bulgária Hungria R. D. Alemã Polônia Romênia Tchecoslováquia 

1950 1 1 1 1 1 1 1 

1955 1,5 1,6 2,0 1,5 1,7 1,4 1,7 

1960 1,9 2,2 2,3 1,7 2,5 2,0 2,4 

1965 2,5 3,2 2,8 2,3 3,3 3,8 3,1 

1970 3,1 4,4 3,5 2,8 4,4 5,2 3,5 

Retirado de Статистический ежегодник стран – членов совета Экономической взаимопомощи (Anuário 

estatístico dos países membros do Conselho Econômico de Assistência Mútua.), 1988 p. 36-43, Экономика 

стран мира. (Economia dos países do mundo). Diretório Moscou, Politizdat, 1968, p. 14-16, 32-33, 42-43, 46-

47, 80-81, 87-88, 104-106. Consultado no site: http://istmat.info/node/47068#_ftnref5. Acesso em 20/05/2018 

 

Mediante a exposição dos quadros é observado que a integração e desenvolvimento 

conjunto não apenas interessa aos soviéticos, mas a todos estes países. Igor Orlik ao estudar 

os arquivos acessados na Rússia expõe o seguinte: 

Foi necessário unir esforços de todos os países da Europa oriental para 

aumentar o ritmo de desenvolvimento, aprimorar todo o sistema de direção 

econômica em todas as esferas da vida socioeconômica. As condições 

políticas para isso foram criadas na conclusão dos tratados de amizade e 

cooperação entre a URSS e todos os Estados da Europa oriental.
13

 

 

Isso possibilita que no fim dos anos 50 se estabelecessem os braços institucionais da 

organização. As reuniões em Varsóvia (1957) e Bucareste (1958) estabelecem acordos 

financeiros acerca de um padrão de preços na futura divisão internacional do mercado 

socialista, e acorda-se um mecanismo padrão de preços na 9º Sessão do Conselho em 1958 

para o ano de 1961, cujo o nome era ’’Fórmula de Bucareste’’ que seria revisada dentro do 

planejamento dos países do bloco que seriam feitas conjuntamente. Existem ainda acordos em 

outras áreas como energia nuclear, produção industrial e tecnologia que se inserem dentro do 

Programa Abrangente de Integração Socialista que seria adotado a partir de 1971. 

 

 

                                                           
13

 ORLIK, Igor. Op. cit. I. http://www.perspektivy.info/srez/val/centralno-

vostochnaja_jevropa_ot_sev_do_jevrosojuza_2010-07-12.htm. 
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AUGE E DESAGREGAÇÃO DO COMECON 

Lastreados pelo crescimento anual soviético na ordem de 10% na década de 1950, os 

países do leste europeu conhecem uma prosperidade até hoje jamais alcançada do ponto de 

vista social e econômico na região. As taxas de desemprego caíram a níveis impensáveis, a 

escolarização cresceu, assim como diminuiu consideravelmente os índices de mortalidade 

infantil. Embora o consumo fosse do ponto de vista da sofisticação inferior aos materiais 

ocidentais, conseguia satisfazer as necessidades de boa parte da população qualitativamente. 

Na década de 1980 o COMECON abrangia 450 milhões de pessoas, 10 países e três 

continentes, um potencial econômico muito maior que todos os países da Comunidade 

Econômica Europeia (CEE), sendo a segunda maior organização internacional depois da 

ONU. O número de países membros não socialistas e observadores também cresce, e abrange 

países africanos como Angola e Moçambique, e na América ganha membros como Nicarágua 

e México. Igualmente os projetos econômicos que abrangem os países do conselho eram 

promissores, pois o Programa Abrangente de Integração Econômica Socialista que funciona 

a partir da década de 1970 reforça os laços entre os países do leste, além de criar uma série de 

projetos para novos membros. Na década 1960 o conselho desenvolveu projetos em 34 países, 

número que se eleva para 62 em 1970, chegando ao pico de 100 no ano de 1985. Em 1987 o 

conselho deu suporte para mais de 4.000 projetos na América Latina, África e Ásia, o que 

resulta em cooperação estratégica, acesso à recursos e influencia política.
14

 A construção de 

um sistema integrado de relações se evidencia no crescimento do comércio do bloco, onde 

entre 1971 e 1975 o comércio com outros países cresce na média de 9%, enquanto que o 

comércio mútuo do conselho no mesmo período crescia na média de 30,2%.
15

 

Embora existissem discrepâncias entre estes países, especialmente no que diz respeito 

a recursos- a URSS tinha milhares de quilômetros, enquanto Cuba era uma pequena ilha- o 

bloco não chega a sofrer grande impacto, pois os interesses de desenvolvimento conjunto 

garantiam que não houvesse uma super exploração de países mais desenvolvidos sobre os 

menores. Os soviéticos compravam a altíssimo preço o açúcar cubano assim como outros 

minerais vindos da Mongólia, projetos industriais para dotarem estes países de autonomia 

tecnológica também existiam. Isso, no entanto, também não era conquistado por 

benevolência, havia debates acalorados no conselho sobre estas questões e mesmo 
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 GOODRICH, Malinda K. Op. cit. p. 302 
15

 ORLIK, Igor. Op. cit. http://www.perspektivy.info/srez/val/centralno-
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discordâncias a ponto da China com seu grande potencial econômico ter abandonado o bloco 

em 1960 após discordar das ideias de Khrushchev, caminho seguido pela Albânia. 

Gregório Burgueño critica o COMECON a partir destas discrepâncias entre os países 

como um grande empecilho, isto porque a dependência de Moscou é um problema, e chega a 

citar o caso da Romênia que naquele momento já procurava afastar sua dependência. Muito 

importante é destacar que o autor espanhol escrevendo no período franquista, tinha uma visão 

aguçada dos acontecimentos, pois naquele momento Khrushchev divulga o documento 

Princípios básicos da divisão internacional socialista de trabalho que sofre críticas. Em abril 

de 1964 o Comitê Central do Partido Comunista Romeno emite uma declaração contendo 

críticas espinhosas à proposta. Quatro anos depois a Romênia ganha destaque por sua política 

independente do bloco na crise de Praga, o que a aproxima da CEE, embora não tenha aberto 

mão da sua cadeira no COMECON.
16

 Este sistema trouxe dependência não só dos soviéticos, 

mas dos países do leste também. Quando a URSS para de crescer no seu ritmo dos primeiros 

15 anos do pós-guerra já por causa das aventuras econômicas de Khrushchev e os reformistas, 

os países do leste continuam a se desenvolver frente à estagnação soviética. Neste modelo de 

integração a URSS passa a suprir de acordo com a divisão do trabalho de forma especializada. 

“...o sistema soviético era baseado não apenas, como visto, no planejamento centralizado, 

como numa divisão geográfica de produção. Assim a Alemanha Oriental fornecia 

equipamentos óticos e de precisão, a Rússia abastecia a todos de petróleo e gás etc.”
17

 

O conselho para além da dificuldade de integração que existe em qualquer bloco de 

parceria multilateral do mundo, tinha uma difícil relação com o mercado mundial. Os preços e 

a produção eram afetados pela crise do petróleo, pois mesmo que se colocasse de maneira 

paralela a economia mundial, era impossível para os soviéticos e o resto dos membros do 

conselho estabelecer um padrão fora do mercado mundial. A crise de 1973 injeta milhões de 

dólares nos países socialistas a partir da dolarização das economias petrolíferas, o que 

amarrou diversos países ao petrodólar, e isso força mudanças na política de preços no 

mercado dos países socialistas, na 29º Sessão do Conselho em 1975, a ’’Fórmula Bucareste’’ 

é reformada e os preços passam a ser baseados nos padrões do mercado internacional. 

A pressão do mercado mundial sobre o conselho cresce, sobretudo a partir da própria 

expansão do bloco, pois o comércio externo de diversos países, dentre os quais pode se 

destacar a Romênia e a Alemanha oriental fortalecia dentro do bloco uma economia paralela 

                                                           
16

 ALVAREZ, Gregorio Burgueño. Op. cit. p. 108 
17

 BERTONHA, João Fábio. Rússia- Ascensão e Queda de um Império: Uma História Geopolítica e Militar da 

Rússia, dos Czares ao Século XXI. Editora Juruá, Curitiba, 2º reimpressão, 2011, p. 180 
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existente desde a consolidação do sistema socialista. O isolamento criava contradições, pois 

ao mesmo tempo em que o sistema não podia abrir-se ao mercado mundial, era também 

sancionado pelas potencias capitalistas. O problema do baixo crescimento e estagnação das 

economias do COMECON no fim da década de 1970 e início de 1980 não se deviam tanto a 

questões tecnológicas ou ausência de mecanismos liberais, mas a pressão existente por parte 

do mercado sobre estas economias, sobretudo as menos dependentes do bloco que já estavam 

bastante dolarizadas para manter uma política de preços binominal. 

A Romênia, um dos países que já tinha acordos comerciais com CEE em 1981 tinha o 

ocidente como alvo de 29,8% de suas exportações,
18

 o que evidencia o porquê de aderir ao 

livre comércio do GATT.
 19

 Os romenos não eram os únicos que já se encontravam ancorados 

no dólar adquirindo fundos do Fundo Monetário Internacional (FMI), Hungria e Alemanha 

também se encontravam em semelhante situação quanto à exportação, assim como a própria 

União Soviética, a economia paralela estudada por Katasonov no fim de 1970 era responsável 

por rendimento e giro participação econômica de uma parte do povo soviético, na área 

petrolífera, por exemplo, de 33 à 65% dos postos de gasolina nas áreas urbanas se vendia 

gasolina com preços inferiores aos estabelecidos pelo Estado.
20

 

Igor Orlik diz que no caminho da integração da organização as barreiras estruturais 

aparecem, as possibilidades da URSS aumentar os suprimentos e combustíveis a níveis como 

no período dos anos 50 e 60 diminuem sem aumento compensatório nas exportações de 

produtos acabados. Isso levou a um fenômeno econômico adverso ao bloco, onde a crescente 

dinâmica dos volumes dos negócios exteriores estava ligada ao comércio internacional e não 

ao comércio interno.
21

 O resultado é a pressão interna e externa do mercado que leva a alguns 

países a adotar a estratégia de abertura, como por exemplo, o socialismo de mercado de Deng 

Xiaoping e a adesão romena ao GATT. Novas tentativas de mudança no planejamento são 

feitas, embora agora na lógica da Perestroika, onde no ano de 1987 a famosa ’’Fórmula 

Bucareste’’ é mais uma vez reformada, mas na prática abandonada, com a adoção de uma 

política de preços reformulada anualmente com base nos preços mundiais. Na prática as 

                                                           
18

 BOKOFF, Michael S. The Framework of Trade in the Council for Mutual Economic Assistance. Honor. Tese 

de Dissertação do Programa de Economia da Universidade de Connecticut, EUA, 2010, p. 8 
19

 General Agreement on Tariff and Trade- Acordo Geral de Tarifas e Comércio. 
20

 KATASONOV, Valentim. A economia paralela na URSS: Como tudo começou. Traduzido do russo em 

WWW.hist-socialismo.net Edição e tradução por CN, 18.02.2014. Original em http://reosh.ru/tenevaya-

ekonomika-v-sssr.html 
21

 ORLIK, Igor I. Op. cit. http://www.perspektivy.info/srez/val/centralno-

vostochnaja_jevropa_ot_sev_do_jevrosojuza_2010-07-12.htm. 
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economias socialistas ecoavam o mercado mundial, as reformas apenas legalizam a economia 

paralela e possibilitam a absorção do COMECON pelo ocidente, especialmente a CEE. 

Segundo Kennedy e Webb, a absorção dos países do COMECON ocorre em duas 

ondas, onde a primeira teria sido com a Romênia na associação ao GATT em 1981 com a 

liberação de empresas e produtos a preços do mercado mundial vindos da Europa ocidental 

que permitiriam exportações de produtos romenos. A segunda onda foi liderada pela Hungria 

que no ano de 1986 inicia negociações com o GATT concluídas em 1988, e que gerou um 

efeito dominó de adesões ao tratado. Poucos meses depois da adesão da Tchecoslováquia ao 

tratado e a vitória de Lech Walesa na Polônia, François Miterrand junto com outros países da 

OECD
22

 cria o PHARE
23

 para auxiliar na reestruturação econômica da Polônia e Hungria em 

direção a economia de mercado, porém posteriormente integrariam este acordo também 

República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia e Eslovênia. Kennedy e Webb 

enxergam neste órgão importantes medidas do ponto de vista da unificação da direção dos 

locais e iniciativas em direção à relação com os países do leste europeu com a oferta de 

programas de ajuda com incentivos fiscais, embora nada disso fosse gratuito.
24

  

O COMECON foi sendo corroído pelo mercado mundial de dentro para fora assim 

como em todos os países socialistas em um processo de desagregação interna. O programa de 

reformas do conselho adotado em 1985 após a posse de Mikhail Gorbachev se tornou 

impraticável com a política de transição para o capitalismo adotada pelos governos do leste a 

partir da lógica da Perestroika e Glasnost. A adesão ao GATT não era nenhuma ’’loucura’’ 

ou ’’revisionismo’’, era a situação concreta que se tornou a única saída mediante a pressão 

exercida pelo dólar nessas economias, o que determina a queda destes países socialistas se 

liga a outros fatores como as relações internas e externas dos partidos destes países na sua 

relação com a própria ideologia socialista e o povo. Uma análise mais profunda que ainda 

carece de debates, mas que não é o objetivo deste trabalho. 

 

APÓS O COMECON: UM PROJETO FRACASSADO OU IMPORTANTE LEGADO? 

As quatro décadas de existência da Comunidade Econômica de Assistência Mútua 

constroem, apesar de seu fim colapsante em 1991, um importante bloco econômico contra 

hegemônico durante a Guerra Fria que disputou a hegemonia no mercado internacional, 

embora sem sucesso. O espaço vazio deixado pelo COMECON na geopolítica econômica 
                                                           
22

 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD). 
23

 Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies (PHARE). 
24

 KENNEDY, David; WEBB, David E. Integration: Eastern Europe and the European Economic Communities. 

In: Columbia Journal of Transnational Law. Cambridge-EUA, 1990, pp. 648-650 
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internacional seria preenchido novamente em 2009 com a formação do Grupo BRICS (Brasil-

Rússia-Índia-China-África do Sul) que recuperariam a nível internacional essa disputa a partir 

de uma nova aliança no combate ao Bretton-Woods. 

 Apesar do Consenso de Washington ter durante os anos de 1990 destruído 

virtualmente todo o projeto da COMECON com o dilaceramento da URSS, um importante 

legado acompanhado de lições históricas permaneceu. Os debates acerca dos limites da 

integração socialista e mesmo as relações com os mercados internos e internacionais foi 

responsável por grande parte do avanço do debate no movimento socialista nos últimos anos 

acerca do papel do mercado. A China neste sentido ao apresentar seu projeto de socialismo de 

mercado dentro dos quatro princípios de Deng Xiaoping
25

 bebe muito das contradições deste 

debate da integração ao longo dos anos 60 e 70. 

 A crise do modelo socialista soviético não se deu dentro de uma conjuntura econômica 

comum, pois a inadaptação a nova realidade internacional apresentada pela Terceira 

Revolução Industrial demonstrava contradições neste modelo de crescimento, algumas 

apontadas por Angelo Segrillo no seu trabalho Declínio da URSS: Um Estudo das Causas. No 

entanto, é importante salientar que o capitalismo também se encontrava em crise, pois o 

triunfo da CEE que frutificou na atual União Europeia (UE) a partir de 1994 somente foi 

possível mediante a uma verdadeira terapia de choque que desestruturou os países do leste e 

os absorveu de forma extremamente parasitária. Algo semelhante com o que os Estados 

Unidos fazem na América Latina nas décadas de 1980 e 1990. 

Depois da América Latina e sua crise da dívida externa nos anos 80, somente o leste 

europeu conhece cenário parecido- talvez pior por se tratar de um sistema radicalmente 

diferente do capitalista- onde países quebram, privatiza-se empresas públicas além de 

sumárias demissões e uma vertiginosa queda na taxa de natalidade. Em 1990 Kennedy e 

Webb observam com preocupação o destino destes países na UE, pois existiam duas 

tendências perigosas, sendo a primeira, tornarem-se o ’’terceiro mundo’’ do continente, e a 

segunda ficar sob as mãos de uma política legislativa tecnocrática dirigida por Bruxelas, 

criticando tanto a integração no ocidente da Europa como no leste, pois ambos estariam 

                                                           
25

 São chamados também de quatro modernizações: na agricultura transformar a produtividade agrária com a 

manutenção da propriedade, abertura das Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) para aprimorar a indústria de base 

com capital externo e tecnologia de ponta, captação de cientistas estrangeiros para aprimorar a produção de 

ciência e tecnologia, e por ultimo investir no setor militar para garantir condições de defesa por parte das Forças 

Armadas. 
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asfixiando as aspirações democráticas do livre mercado, algo que vindo de um estudioso 

estadunidense no período é bem sintomático.
 26

  

Entretanto os temores destes autores eram corretos, a absorção desses países 

demonstrou que estes perigos não somente eram reais como se realizam, a ponto de em 2016 

se localizarem no leste europeu 11 dos 47 países da Europa com menor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH).
27

 A Romênia se torna um dos países mais pobres da 

Europa com altíssimos índices de desemprego, a própria Rússia teve crescimento da taxa de 

mortalidade infantil ao longo da década de 1990. A desagregação do conselho foi muito ruim 

para estes países, pois a integração econômica com a UE não ocorreu, o que existiu na 

verdade foi uma absorção com expropriação de bens, força de trabalho e destruição das forças 

produtivas destes países. A autonomia energética e tecnológica destes países foi destroçada, a 

disparidade era muito menor entre estes países no COMECON do que na UE onde a diferença 

da expectativa de vida chega a diferenciar-se por até 10 anos! 

A catástrofe, entretanto, foi muito maior em Cuba, pois Vietnã e Mongólia já estavam 

se integrando aos poucos a nova realidade do socialismo chinês. A ilha caribenha, dependente 

dos projetos de investimento financeiros do bloco sofreu um alto desinvestimento e teve sua 

produção econômica praticamente paralisada, pois bloqueado pelos Estados Unidos desde a 

década de 1960, Cuba contava unicamente com os países COMECON. O período de exceção 

em Cuba foi o mais difícil desde a vitória da Revolução em 1959, e a única coisa que o país 

pode fazer foi abrir parcialmente a exemplo da China áreas da economia ao setor privado e 

mesmo ao capital internacional. Esta solução resolveu momentaneamente as necessidades 

básicas da população e manteve a revolução de pé, porém abriu portas para contradições até 

ali sob controle no Partido Comunista Cubano e nas próprias relações sociais em Cuba.  

Uma leitura mais crítica pode estabelecer novas conclusões acerca da implosão do 

conselho, e que talvez até expliquem a desagregação do modelo socialista soviético. A 

disparidade entre os países do bloco, e muito menos o dirigismo soviético não tem ligação 

com a destruição do projeto do COMECON. Os fatores que desde 1949 prejudicam o bloco 

eram as limitações e contradições históricas do modelo socialista soviético que tendia ao 

isolamento. A sua reprodução no bloco mesmo mediante as potencialidades promissoras, 

demonstram que sem uma relação com o mercado não é possível que os países socialistas 

consigam subsistir e lutar contra o sistema capitalista. Essa crítica é muito forte na literatura 

                                                           
26

 KENNEDY, David. Op. cit; WEBB, David E. Op. cit p. 674. 
27

 Números podem ser vistos no levantamento da ONU sobre o IDH mundial em 2016. Disponível no link: 

http://hdr.undp.org/en/2016-report 
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socialista chinesa, em especial com Deng Xiaoping, onde existe o reconhecimento de que não 

é pelo isolamento, ou criação de nichos isolados do mercado mundial que é possível se chegar 

ao socialismo. Reflexão marxista que é resgatada após a desagregação do modelo soviético. 

Mesmo assim o COMECON exerce um papel fundamental de contra hegemonia na 

Guerra Fria que poderia ter terminado diferente também. Na década de 1970 o capitalismo se 

encontrava em uma dura crise e os socialistas ganhavam espaço, o conselho cresce muito 

neste período e abrange praticamente todos os continentes, com exceção a Oceania. A 

desagregação do socialismo soviético também passou por fatores de relações de poder e 

escolhas políticas, o caminho traçado por Brezhnev e Gorbatchev não eram os únicos 

possíveis historicamente. O legado deixado por essa rica experiência ainda está longe de ser 

analisada nas suas maiores complexidades a nível internacional e em um período tão curto 

pelas contradições que cria. O multilateralismo enquanto política de integração e parceria 

nasceu no século XX com as instituições criadas pela URSS, e esse papel não há como apagar 

ou diminuir, o período posterior ao COMECON mostra este importante fato. 
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O ESTADO IMPERIAL E SUA DOMINAÇÃO ATRAVÉS DE 

APARELHOS PRIVADOS DE HEGEMONIA NA SOCIEDADE 

PERNAMBUCANA NA DÉCADA DE 1870 
 

Emanoel da Cunha Germano* 

 

INTRODUÇÃO 

A partir da segunda metade do século XIX, especificamente os anos de 1870, 

pretendemos analisar os motivos que configuraram as agitações políticas na imprensa 

republicana contra ao regime imperial. É interessante notar que uma das pautas que esse 

grupo levantou foi bandeira a favor da abolição revelando assim um ponto de vista a ser 

considerado, uma vez que, a historiografia do império nega a atuação da mesma na 

mobilização política no período oitocentista. Neste trabalho pretende-se também destacar a 

atuação de alguns integrantes do "bloco" da sociedade civil e da sociedade política, através 

das categorias de Gramsci guiaremos o foco de nossa análise.
1
  

Em Recife, capital da província de Pernambuco, a disputa pela organização e 

administração para o controle dessa região foi acirrada entre os dois blocos acima 

mencionados, cujo meio para se alcançar seria estabelecido por meio da criação de uma nova 

ordem intelectual e moral com o Estado, essa disputa é chamada de hegemonia. Além de 

articulação de ambos, nem todos os grupos advieram dos membros da oligarquia canavieira 

pernambucana. Alguns deles construíram sua carreira e influencia em torno de alguns 

aparelhos privados de hegemonia, destacando aqui neste trabalho alguns destes homens, a 

disputa entre os grupos do partido republicano na imprensa e no IAHGP, esta última atrelada 

à manutenção do Estado Imperial. 

 

 

 

 

                                                
* Mestrando de História Social pela Pós Graduação de História Social (PPGHIS-UFF). E-mail: 

germanoemanoeell@gmail.com. Este artigo advém das reflexões desenvolvidas pela disciplina Estado e 

Sociedade, ofertado pelo Programa de Pós Graduação de História – UFF, e ministrado pela historiadora Sônia 

Regina Mendonça no primeiro semestre de 2018. 

1 Por sociedade civil entendemos aquela concebida por Gramsci “o conjunto dos organismos vulgarmente 

chamados privados [...] e que correspondem à função de hegemonia que o grupo dominante exerce em toda a 

sociedade”. Ver: Gramsci, Antonio. Los intelectuales y laorganización de La cultura. Buenos Aires: Nueva 

Visión, 1972, p. 16). O que levou esse intelectual italiano a chegar a essa reflexão foi mediante “a certas 

características do conceito de Estado, o qual geralmente é entendido como sociedade política (ou ditadura ou 

aparato de coerção) [...] e não como equilíbrio entre a sociedade política e a sociedade civil (ou hegemonia de 

um grupo social sobre toda a sociedade nacional), exercida por meio de organizações que costumamos 

considerar privadas, como a Igreja, os sindicatos, as escolas etc. Para mais informações, Opcit, p. 272. 

mailto:germanoemanoeell@gmail.com
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PENSANDO O “ESTADO AMPLIADO” NA REGIÃO PERNAMBUCANA  

NO BRASIL IMPÉRIO 

A relação estabelecida entre a sociedade política e sociedade civil
2
 pode ser percebida 

como ponto de partida interessante para analisarmos a história da imprensa e abolição na 

província de Pernambuco entre 1850 a década de 1870.  

A importância do conceito gramsciano de Estado Ampliado é crucial para 

entendermos tal processo, porque dele resulta as diferentes formas de organização e conflito 

social marcada pelas discordâncias políticas e ideológicas travadas por instituições da 

sociedade civil com o Estado. Através dos dirigentes de cada fração, chamados de intelectuais 

orgânicos, existiram disputas, assim como, imposição de demandas de sua classe para 

controlar e dirigir o Estado, não apenas em sua função coercitiva, mas também frente aos 

antagonismos de seus projetos políticos. 

O que denominamos segundo bloco, isto é, a sociedade política, estava ligado ao 

aparelho do Estado, ou seja, aos órgãos institucionais que eram controladas pelo Estado. O 

Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Brasileiro é um desses espaços de 

representação.
3
 Nesses locais, membros da burocracia açucareira ocupavam seus locais de 

representação política e defendiam a força do regime imperial. Por conseguinte, a noção de 

sociedade civil mais hermética, implicava naquilo como observou Sonia Regina Mendonça a 

luz do conceito de Gramsci o “(...) conjunto dos organismos chamados de “privados” ou 

“aparelhos privados de hegemonia”, no sentido de adesão voluntária de seus membros”.
4
 

Ao utilizar destas noções gramsciana sobre o Estado brasileiro, compreendemos que 

durante muito tempo a historiografia percebia a pouca operacionalidade da visão de Estado 

devido ao caráter “oriental” da formação social brasileira. Por muito tempo o conceito de 

sociedade civil para os historiadores do século XIX era considerado como “amorfa”, 

“gelatinosa” ou mesmo “inexistente”, por essa e outras desconsiderações a tais características 

                                                
2 É preciso sinalizarmos que grupos de republicanos entre os anos de 1850 até 1870 já se utilizavam da imprensa 

para criticar e divulgar suas ideias políticas contra o Estado Imperial, através de aparelho se organizaram 

socialmente e politicamente. 

3 Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), inaugurado no dia 28 de janeiro de 

1862, foi fundado por grupos de intelectuais progressistas da Faculdade de Direito. Atualmente é o mais antigo 

instituto histórico regional do Brasil, e a segunda instituição dedicada à história no país, após o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro. Em meados de 1863, o Instituto produz e edita uma revista autoral, que leva o 

nome de Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Sobre essa instituição, sua 

função e organização, consultar especialmente o capítulo IV. O Instituto Archeológico e Geographico 

Pernambucano: “O Leão do Norte”. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças – cientistas, 

instituições e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.pp. 117-125. 

4 MENDONÇA, Sonia. O Estado como ferramenta metodológica.
 
Marx e o Marxismo v.2, n.2, jan/jul 2014. p. 

35. 
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esse seria um traço marcante no Brasil, inclusive para os dias atuais. Historiadores como 

Ilmar Mattos, Pedro Marinho e Sônia Regina Mendonça contestaram tal assertiva. 

Antonio Gramsci viveu no século XIX, e os estudos desse marxista italiano renovou o 

crivo a respeito do que se interpretava como Estado e suas formas de dominação orientadas 

pelo avanço do capitalismo nas sociedades ocidental. Neste ponto, o pensamento de Gramsci 

é importante aqui porque ele sinaliza a figura do intelectual como organizador das vontades e 

ações coletivas para o desenvolvimento de uma classe, e é justamente por estas figuras que 

são conferidas a homogeneidade e consciência de sua função, tanto no âmbito político, 

ideológico e econômico. Os intelectuais respondem não apenas pela organicidade de um dado 

aparelho de hegemonia, mas também é a ele incumbida a tarefa organizar a representação que 

configura plenamente na sociedade em geral. Em Pernambuco jornalistas republicanos se 

posicionaram frente aos partidos liberais e conservadores, para estabelecer a hegemonia social 

de seu partido.  

É possível recuperar historicamente parte desses conflitos e disputas de classes na 

sociedade civil em Pernambuco, seja através dos grupos republicanos existentes, mesmo antes 

de se tornarem partido com o Manifesto Republicano de 1870
5
, como também dos 

governantes ligado aos aparelhos do Estado Imperial todo eles pertencentes aos partidos 

imperiais. Como será possível perceber, o antagonismo entre as posições tomadas por seus 

membros, podem ser apreendidas através da criação dos órgãos da imprensa republicana e da 

Revista do IAHGP. A criação de espaços de memória, produção e divulgação para formar 

uma opinião pública demarca bem os interesses e as disputas que estas associações 

disseminavam politicamente.  

Este artigo esquadrinha, a partir dos conceitos gramscianos a dinâmica do Estado 

Imperial brasileiro através de dois segmentos da sociedade pernambucana, estas, por sua vez, 

não compartilhavam das mesmas propostas como também não estiveram à margem do 

processo de fim da instituição escravidão - atrelada a construção do Estado. Um, parte da 

divulgação de jornais republicanos e o outro da Revista do Instituto Arqueológico Histórico 

Brasileiro, esse último, responsável por guardar a memória da nação e legitimar o império, 

concentrou parte da burocracia imperial nessa região. 

 

 

                                                
5
 Para mais informações sobre o Manifesto Republicano, consultar. 

<http://www.aslegis.org.br/aslegisoriginal/images/stories/cadernos/2009/Caderno37/p42.p60manifestorepublican

o.pdf>. Consultado: 24 jul. 2018, p 47. 

http://www.aslegis.org.br/aslegisoriginal/images/stories/cadernos/2009/Caderno37/p42.p60manifestorepublicano.pdf
http://www.aslegis.org.br/aslegisoriginal/images/stories/cadernos/2009/Caderno37/p42.p60manifestorepublicano.pdf
http://www.aslegis.org.br/aslegisoriginal/images/stories/cadernos/2009/Caderno37/p42.p60manifestorepublicano.pdf
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OS DESAFIOS DOS CONCEITOS GRAMSCIANOS NA HISTORIOGRAFIA 

BRASILEIRA NOS ESTUDOS SOBRE O IMPÉRIO 

O conceito de Estado gramsciano é revestido de importância, tanto que o intelectual 

marxista italiano Antônio Gramsci procurou estudar com mais profundidade a sua 

constituição em sociedades onde a produção capitalista disseminou-se enquanto modus 

operandi. O ponto de partida das análises de Gramsci na historiografia do Império foi 

realizada com a obra O Tempo de Saquarema do historiador Ilmar Mattos. Mattos, ao 

perceber e mapear uma direção moral e intelectual na construção do Estado imperial 

apresenta-nos a articulação e relação que teceu-se entre sociedade política e civil, a partir dos 

conceitos de Gramsci.  

Para este autor o Estado Imperial foi o locus de dominação dos dirigentes saquaremas. 

Neste contexto, os dois partidos políticos que se confrontaram e disputavam pela hegemonia 

de suas forças na organização do controle político imperial foram os Luzias e os Saquaremas, 

apresentando-se como os atores privilegiados do drama imperial, os contemporâneos da 

época, porém, por ora distinguiam, por ora assemelhavam suas pretensões políticas quanto a 

manutenção do poder no regime.
6
  

O historiador José Murilo de Carvalho ao analisar o Império Brasileiro em sua obra A 

Construção da Ordem, destaca que os principais representantes do Estado Imperial estiveram 

circunscrita apenas a uma elite letrada, cujas ideias compartilhavam com a elite, formada em 

Coimbra. O que caracterizaria a “elite imperial”, para o autor seria dada através de uma 

homogeneidade ideológica e treinamento na implantação de determinado modelo de 

dominação política dado por “uma educação formal universitária, da ocupação e da carreira 

política’’.
7
 Todavia, ao afirmar tal fato, deixa oculta a classe senhorial dominante que 

concentrava em suas mãos a grande propriedade de terras, escravos e o controle da produção 

agrícola de café e da cana-de-açúcar. Ocultar a pertença e classe social desses homens e 

priorizá-los aos grupos letrados é incorrer numa justificativa reducionista para explicar a 

transformação de uma sociedade composta por diferentes classes em constituição, tal como 

salientado por Sonia Regina Mendonça.
8
 

O desafio de Ilmar Mattos foi além daquele proposto por Murilo de Carvalho como 

pode ser percebido. Isso quando o primeiro demonstra como os dirigentes da classe 

                                                
6 MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo de Saquarema. São Paulo: Hucitec, 1987,pp. 115-206. 

7 CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem: a elite política imperial; Teatro das Sombras: a 

política imperial. 2ª ed., Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1996, p.18. 

8 MENDONÇA, Sonia. R. de. O Estado Ampliado como Ferramenta Metodológica. Marx e o Marxismo, v. 2, 

2014. p.31. 
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dominante mediante um projeto de nação foram orientados pelo grupo Saquarema.  

Diante das interpretações existentes, vemos a necessidade de suas abordagens estarem 

articuladas sobre o processo de transformações ocorridos na segunda metade do século XIX 

na província de Pernambuco, procurando assim destacar a configuração dessa sociedade civil 

e a relação dela com a sociedade política nessa região, direcionando a atenção para agentes 

sociais que estiveram fora da elite e aqueles que estavam fora do eixo das camadas 

pertencentes a tais grupos. Organizados através do mundo imprensa, jornalistas de tendências 

republicanas entre 1850 a 1870, se insurgiam politicamente contrários ao governo imperial.  É 

possível considerar que mediante aos privilégios políticos dados apenas aos membros ligados 

ao governo imperial, grupos de redatores republicanos, mesmo antes de se tornar um partido 

político, encamparam disputas políticas através da imprensa. Esses jornais fazem parte de 

associações que são produzidas e dirigidas pelos mais diversos profissionais liberais, em 

busca de uma luta política mais democrática buscando para isso uma maior participação do 

povo na sociedade civil através da defesa da instalação de uma república como forma de 

governo a ser implantada, porém esse desejo seria aspirado até a implantação da república em 

1889. A Revista do IAHGP e os órgãos de imprensa republicanos são dois objetos, portanto 

de análise distintos que pretendemos explorar.  

No primeiro encontra-se a classe dirigente que concentraram intelectuais orgânicos
9
 a 

serviço desta instituição, no outro, em oposição, há os grupos de tendências republicanas que 

através de jornais discordavam efusivamente da atuação desse governo e defendia sua 

extinção. Como será possível perceber, o primeiro foi favorável a manutenção do Estado 

Imperial, o segundo contrário a esse regime. É importante enfatizar que antes mesmo da crise 

da hegemonia do império em 1870, vemos o protagonismo de intelectuais republicanos se 

organizando contra a base fundamental dessa instituição que era a escravidão. Logo, a história 

desse partido nos mostra como através de algumas associações na sociedade civil seu grupo 

político se consolidou e alçou a hegemonia principal do governo, derrubando o regime 7 de 

novembro de 1889, um ano depois da extinção da abolição da escravidão brasileira em 13 de 

maio de 1888. 

 

 

                                                
9 Por intelectuais orgânicos são homens que detém alguma autoridade na direção dos partidos que se encontram 

vinculados. Muitos deles são contrários aos interesses econômicos, culturais e de atraso que diziam perceber nas 

outras frações existentes. Cf. MENDONÇA, Sônia. “Os intelectuais na historiografia brasileira”. IV Simpósio 

Nacional Estado e Poder: intelectuais. Universidade Federal do Maranhão. São Luis - MA, 2007. 
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A HEGEMONIA DO ESTADO IMPERIAL NA PROVÍNCIA 

 DO LEÃO DO NORTE ATRAVÉS DO IAHGP 

A partir das primeiras décadas do Segundo Reinado, ou seja, por volta de 1860 

percebemos apesar das intercalações da publicação da Revista do IAHGP - um aparelho 

privado de hegemonia criado a parti de grupos políticos da sociedade civil – um centro 

aglutinador de ideias e divulgador de um programa cultural atrelado aos desígnios da 

manutenção do Estado Imperial na província de Pernambuco.  

A criação da Revista parte do interesse dos próprios membros abastados dessa 

sociedade, ora liberais ora conservadores, boa parte deles estiveram ligado à corte. O que 

podemos perceber, no decorrer de sua trajetória é que a formação e organização dos seus 

membros era formada por membros da elite imperial que possuíam privilégios dos mais 

diversos nesta região. Por esse motivo, acreditamos que o IAHGP se torna um aparelho 

atrelado ao Estado em (re)construção, tendo em vista que seus principais membros era de 

homens históricos que tinham exercido e ocupado largas funções de direção na região de 

Pernambuco e fora dela.  

O Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco destinava-se a ser 

um organismo de valorização da história local, assim como, produtor de um saber legitimado. 

Para além de formular e aprofundar ideias de civilização e progresso, o sentido da instituição, 

se direcionou de mãos dadas com um projeto do Estado Imperial ao patamar das nações 

civilizadas frente ao capitalismo internacional. A sua criação nasce incorporada aos anseios 

do aparelho e sua atuação é expressa no sentido de legitimar a direção da classe senhorial.
 10

 

A grande maioria de seus presidentes e sócios foram chefes de polícias, inspetores de 

liceus, presidentes de províncias, dentre outros cargos da burocracia estatal. Outra semelhança 

entre a classe desses grupos era por pertencerem a uma geração nascida posteriormente a 

regência que foi o período de maior instabilidade política do Império. Concomitante a esse 

                                                
10 Conforme Ilmar R. Mattos em O Tempo Saquarema (pp.87-88) no que diz respeito ao período imperial, o 

autor nos demonstra que há uma diferença entre classe dominante – dos plantadores escravistas – e a classe 

senhorial. A classe senhorial, assim como a classe dominante de plantadores escravistas, tem como característica 

a relação antagônica mantida com os escravos, em outras palavras, a posse da propriedade escravista, mas 

pressupõe a atuação política, a utilização do Estado imperial para construir a sua unidade e proporcionar sua 

expansão e integração ao Estado e à sua burocracia. Por sua vez, a função deste Estado é efetivar os interesses 

desta classe de conservação da propriedade e fornecer garantias e subsídios aos investidores nacionais e 

estrangeiros. Contudo, a classe senhorial seria composta também por frações de outras classes, como 

comerciantes e negociantes, e sua coesão se constituiria pela identidade de interesses, resultados de experiências 

vividas por determinados homens que os leva a contrapor-se a interesses de homens que são diferentes e 

antagônicos aos seus, conforme a orientação do historiador inglês Edward Thompson. (MATTOS,p.4). Para 

bibliografia sobre as frações de classes e seus projetos. Ver: PIÑEIRO, Théo Lobarinhas. Negócios e Política no 

Brasil Império. In: Brasil e Argentina. Estado, Agricultura e Empresários. Rio de Janeiro: Vício de 

Leitura/LaPlata: Universidad Nacional de La Plata, 2001. 
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processo, parte de uma pequena sociedade que ostentaram a formação jurídica clássica, neste 

período, estariam inseridos nos quadros das magistraturas do Estado, e outra parcela dela 

ocupariam lugares de destaque nos Aparelhos Privados do Estado Imperial, o IAHGB prova 

essa afirmação. Neste contexto, logo após o fim do tráfico negreiro em 1850 e ao mesmo 

tempo com a institucionalização da Lei de Terras, há projetos de expansão da produção de 

café e de reformas de urbanização em várias partes do império, concorrendo para esse 

desenvolvimento a complexificação das relações sociais.  

Além dessas modificações promovia-se uma formação de opinião pública
11

 que se 

expressava por meio da difusão da imprensa na região e no país, onde a interferência desses 

impressos era difundida tanto na esfera da sociedade civil, quanto pela sociedade política. Daí 

a importância da participação e atuação de intelectuais orgânicos nestes espaços, pois muito 

deles estavam organizados em torno dos aparelhos do Estado, encabeçando uma acirrada 

disputa pela direção do Estado em suas associações, em vias de defender a permanência e 

aperfeiçoamento da dominação econômica da classe senhorial. 

Além de beneficiar a expansão das economias dos grandes escravistas e detentores de 

terras fluminenses e do nordeste, contribuiu para o avanço do capitalismo mundial. Com isso 

compartilhamos com Ricardo Salles quando na obra Nostalgia Imperial, enfatiza que a 

escravidão negra é parte constituinte das formas de agir, sentir e pensar da sociedade imperial. 

O projeto escravista imperial foi capaz de criar uma identidade, por sua vez, um conjunto de 

valores próprios, com uma base cultural, um modo de vida particular a que Ricardo Salles 

denominou de “civilização imperial”. Por esse prisma é que foram cultivadas uma cultura 

imperial que emergiu através de instituições que seriam responsáveis por produzir e ao 

mesmo tempo resgatar a memória de caráter oficialista: a história nacional.  

O Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano é um desses setores 

estratégicos, pois como malha do governo burocrático tinha como função cumprir o papel que 

fora reservado como instituto histórico: “construir uma história da nação, recriar um passado, 

solidificar mitos de fundação, ordenar fatos (...)”
12

. Em suma, como sentencia Rômulo José F. 

de Oliveira Jr.: “Havia ainda uma estrutura de controle do que se escrevia e do que se 

publicaria na Revista, inclusive protocolos a serem seguidos para avaliar o que se pretendia 

                                                
11 CARDOSO, Rodrigo Soares de Araujo. Pasquins: submundo da imprensa na corte imperial, 1880-1883. 

Editora Multifoco, 2012, p. 243. 

12 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Op. cit. p.99. Na sua tese central Schwarcz demonstra como fortalecimento das 

cidades letradas e a ânsia de um projeto nacional foram fundamentais neste período histórico, onde após a 

abolição, a construção das teorias raciais europeias passam a ganhar todo um novo sentido, e desta maneira se 

adequassem à realidade nacional. 
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publicar e com custos específicos”.
13

 Perceber essa instituição como espaço que congregava 

apenas membros das classes dirigentes pernambucanas, é importante para percebermos como 

esses homens atuaram enquanto intelectuais orgânicos a serviço da hegemonia de suas classes 

para obtenção dos principais cargos da província, esses desde à presidência, as cadeiras das 

coordenadorias e tesouraria.
14

 A vantagem das lutas travadas para ocupação dos cargos e 

associação, se dava através da influência que os grupos sociais e econômicos ocupavam nesta 

sociedade. Com as publicações da Revista do IAHGP em 1863 esse centro de memória 

divulgava suas ideias, passando a se autorrepresentar enquanto uma fala oficial atreladas ao 

monarca ilustrado.
15

  

A historiadora Lilia Schwarcz em O espetáculo das raças, ao analisar o Instituto 

Histórico Geográfico Brasileiro na Corte percebeu que o perfil de tais sócios não era aleatório, 

mas sim combinava “desde políticos e proprietários de terras (a maior parte de seus sócios) 

até literatos ou pesquisadores de renomes”
16

 não apresentando as lutas e os embates que eram 

parte componente para esses grupos alçarem tais postos. O IAHGP reuniu boa parte da elite 

econômica e intelectual da região e teve como seu primeiro presidente-interino um conhecido 

fazendeiro local que foi Joaquim Pires Machado Portela.
17

 Além dele, o que podemos 

perceber na composição de seus quadros é que grande parte das figuras políticas que também 

fizeram parte dessa instituição política, possuíam títulos de bacharéis em Direito como 

veremos adiante.  

O instituto foi fruto de uma elite rural tradicional decadente, que segundo Robert 

Levine: “desejava através de seus romantismos culturais preservar o passado como um escudo    

                                                
13 OLIVEIRA, Junior, R. J. F. Intelectuais à Pernambucana: Literatura, Direito e História nos periódicos 

locais (1865-1914). In: XV Encontro Regional de História da Anpuh-Rio, 2012, São Gonçalo. Anais Eletrônicos 

do XV Encontro Regional de História da Anpuh-Rio, 2012. 

14 No IAHGP, os primeiros redatores da Revista foram homens letrados e por vezes estavam integrados nos 

cargos da burocracia estatal do Império, desde o Colégio Ginásio Pernambucano, a primeira instituição de 

pesquisa histórica da região do nordeste, o Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Brasileiro. Alguns 

deles foram: Joaquim Pires Machado Portela, Aprígio Guimaraes, Braz Florentino Henriques de Sousa e Antônio 

Torres Bandeira. 

15 A Revista era editada pela Tipografia Universal, localizada na Rua o Imperador,espaço de grande visibilidade 

do footing da época. Posteriormente passou para a Tipografia do Jornal do Recife e sua circulação data desde 

1863. Em formato 22X14cm, foi inicialmente impressa com 32 páginas e depois ampliou o número, chegando a 

202 o número de páginas, no número 28 em 1884. Para maiores informações, consultar: OLIVEIRA JUNIOR, R. 

J. F. Intelectuais à Pernambucana: Literatura, Direito e História nos periódicos locais (1865-1914). In: XV 

Encontro Regional de História da Anpuh-Rio, 2012, São Gonçalo.  

16  SCHWARCZ, Lilia Moritz. Op. cit. p.104. 

17 Revista do IAHGP. V. 1, n. 1, p. 17 - 21, out. 1863. Sessão solene para a posse dos membros da mesa 

administrativa do dia 21 de setembro de 1862. Para mais informações sobre a fundação do Instituto 

Arqueológico e Geográfico Pernambucano a 28 de janeiro de 1862. v. 6, n. 38, p. 67-82, 1890. 
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contra um futuro incerto”.
18

  

Como agremiação abastada, ocupada pela elite do norte agrário
19

, não era necessário 

comprovação científica para ser membro, bastava apenas uma apresentação formal por 

influência de algum sócio da instituição. Joaquim Pires Machado Portela, um dos primeiros 

sócio-fundador, nascido em março de 1827, era filho Joaquim Machado Portella e dona 

Joanna Joaquina Pires Ferreira, nasceu na cidade do Recife. Outro foi, Aprígio Justiniano da 

Silva Guimarães (Pernambuco) nasceu em 1832, na cidade do Recife, sendo filho do 

brigadeiro José da Silva Guimarães e dona Francisca Marcolina Guimarães. Bacharelou-se em 

Direito pela Faculdade de Recife em 1851, ano seguinte foi ocupar o cargo de secretário geral 

do governo do Ceará, onde atuou ainda como deputado temporário pela Câmara desta 

província entre 1854 a 1856.  Fez parte do Instituto também Braz Florentino Henriques 

Souza, nasceu na Paraíba em 1825, destinado a fazer parte do estado eclesiástico, decide em 

Olinda prestar exame de Teologia e Moral, porém ao enamorar-se por uma pernambucana 

matriculou-se em 1846 no primeiro ano da Faculdade de Direito, casou-se neste mesmo ano, 

algo que mudou a sua vida.  

Esses homens da boa sociedade exerceram múltiplos cargos burocráticos na capital 

Pernambuco e em outras mais diversas províncias. Podemos perceber que estes intelectuais 

dirigentes do IAHGP a formação em Direito, explica parte de suas trajetórias de vida, parte 

deles provinham de famílias abastadas, oriundas da aristocracia agrária e outra parte eram 

homens que ocupavam os altos postos da burocracia estatal.  

É possível considerar que para além das formulações sentenciadas institucionalmente 

por esse corpo de dirigentes políticos, existiram grupos que pensaram diametralmente ao que 

era pressuposto por esse corpo administrativo ligado ao Estado Imperial. Na imprensa 

republicana há o contramovimento em crítica a essa política de favorecimentos atribuída 

apenas ao seu círculo do IAHGP e seria por suas folhas que o Estado Imperial seria 

combatido enquanto instituição e governo.  Com o advento da expansão da imprensa, em 

meados de 1850, antes mesmo da fundação do Partido Republicano em 1870, já existia uma 

forte divergência republicana contra o governo imperial diante dos descasos políticos e 

                                                
18 LEVINE,Robert. A Velha Usina. Pernambuco na Federação Brasileira 1889-1937. Rio de Janeiro. 1980, 

p.117. 

19 Em sua composição fazia parte: os grandes proprietários locais, acompanhados de elementos da Igreja e de 

pouquíssimos profissionais liberais, muito deles egressos da Escola de Direito do Recife. Segundo Schwarcz 

essa Escola “(...) cumpria o papel de preparar e educar a futura elite dirigente nordestina, que em sua quase-

totalidade saía das cadeiras dessa Faculdade”. SCHWARCZ. Op. cit. p.119. 
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econômicos que eram implementados pelos grupos dos conservadores e liberais na capital da 

província pernambucana. 

A imprensa seria o canal difusor dos anseios de parte de setores da população que 

optavam pelos princípios republicanos, inclusive levantando a pauta da abolição da 

escravidão. Desde então, periódicos republicanos emergem nesse cenário para exigir os 

direitos de todos os cidadãos pernambucanos. Em consequência disso, há disputa por outros 

setores da sociedade civil, passam a lutar pela interpretação dos acontecimentos locais e da 

lutas políticas nessa região.   

 

O PROTAGONISMO DA IMPRENSA REPUBLICANA EM PERNAMBUCO EM 

MEADOS DE 1850 A 1870: A CRISE DA HEGEMONIA DOS SAQUAREMAS  

EM PERNAMBUCO 

Antes mesmo de se tornar partido, impressos republicanos foram os principais 

protagonistas de críticas ao Estado Imperial, apresentando, inclusive, pautas referentes a 

questão da escravidão e emancipação, debates que precedem ao que a historiografia da 

escravidão consagraram em suas análises.  

A origem dos impressos republicanos em Pernambuco remonta desde o reinado de 

Pedro I com duas revoltas: a de 1817, somada a ela temos a de 1824.  Ideias republicanas 

rondavam pela província através de impressos e elas se multiplicariam no governo de D. 

Pedro II com a Revolta Praieira de 1848. A emergência dessas revoltas teve como fundo de 

pano as ideias republicanas, tendo em vista seus princípios estavam voltados para defesa de 

um governo constitucional federativo, onde a escolha pela manutenção hierarquias não 

tornassem as províncias oprimidas pelo jugo da corte portuguesa. 

Os defensores do republicanismo reivindicaram em seus impressos modelos de 

republicas semelhantes aos dos Estados Unidos da América e outras repúblicas na América 

Latina, em plena época em que monarquia constitucional assentava e procura manter suas 

bases como instituição governamental. As construções de um governo monárquico imperial 

para além de estabelecer seus poderes políticos legitimaram-se tanto através de outros 

aparelhos políticos que endossam sua ordem como no apoio a sua força nos aparelhos 

políticos do Estado, presentes na sociedade. Essa se articularia através do âmbito cultural– 

como nos liceus e Instituições políticas e civis. 

 Nesse circuito, promoviam a divulgação de ideais de civilização e nacionalismo, 

importantes para unificação da nação em um momento em que o separatismo e alternativa 
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republicana eram considerados ameaças para a classe dirigente, apoiadas na grande 

propriedade exportadora e escravista do sudeste. Estes dirigentes atuariam também na 

sociedade civil como escritores, políticos, membros da burocracia estatal, professores e 

artista. Neste contexto o crescimento dos investimentos externos, urbanização, expansão da 

produção de café, ocorria a complexificação das relações sociais, de formação de uma opinião 

pública, que se expressava, interferindo não apenas na esfera da sociedade civil, mas da 

sociedade política. Este período presencia a constituição de muitas agências, aparelhos 

privados de hegemonia cujos intelectuais organizam também sua atuação e participação nos 

aparelhos de Estado, nas três instâncias políticas de poderes, participando da disputa pela 

direção do Estado com vias a manter e aperfeiçoar a dominação econômica de algumas 

classes fundamentais.  

Assim contrariamente a proposição de Ilmar R. Mattos de perceber a Coroa como 

Partido, acreditamos que este último é um elemento complexo da sociedade gestado por meio 

de uma vontade coletiva, por meio desse movimento que vemos o Partido como organismo, 

ou seja, deve surgir da organização e interesses dentro da própria sociedade civil e não da 

sociedade política. Sobre essa configuração orgânica, Débora El-Jaick considera “Trata-se 

assim da formação do consenso a partir da criação de aparelhos privados de hegemonia, 

nascidos da organização de grupos da sociedade civil”.
20

 

Entre 1848 a 1850, revoltas de caráter liberal e federalista ocorrida na província de 

Pernambuco causaram maior turbilhão político. Nesse bojo os republicanos destoam suas 

opiniões pela imprensa acerca dos acontecimentos já que se viam marginalizados diante da 

Coroa. Dentre as várias revoltas ocorridas durante o Brasil Império, esta foi à última e seu 

combate foi tirar dos partidos liberais o governo e dar o controle da província aos Gabirus. 

Nas eleições da década de 1850 a disputa foi acirrada, pois foram travadas vários embates 

entre os partidos liberais e conservadores para garantir o controle de seus membros nos 

aparelhos do Estado. A disputa não esteve concentrada apenas nos dois partidos existentes, 

mas também eram discutidas por outros setores da sociedade civil que arrogavam defender 

ideias republicanas, discordando dos existentes. 

Na província de Pernambuco, entretanto, é possível identificar que com a crise dos 

partidos configuradas em 1850, logo após a revolta da praieira é quando há formação de 

vários setores da sociedade civil, por meio de associações da imprensa, articulando-se, 

                                                
20

 ANDRADE, D. E. J. A revista Niterói e a disputa pela hegemonia no período regencial. XI Encontro Regional 

de História: Democracia e Conflito. 2004. p.3 
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inclusive, com movimentos abolicionistas para contestar a política do império através de 

periódicos republicanos, antes mesmo, da fundação de seu partido em 1870 e após seu 

estabelecimento com o Manifesto de 1870 e a aprovação da Lei do Ventre Livre em 28 de 

setembro de 1871.  

No Brasil, a adesão ao movimento republicano ganhou proporção devido ao desgaste 

com o sistema parlamentar do Segundo Reinado e pelos interesses dos grupos políticos e 

econômicos que não se sentiam satisfeitos com a centralização realizando uma série de 

críticas ao Estado Imperial. Mesmo com a emergência dos programas políticos dos liberais e 

conservadores em 1868
21

, grupos políticos já se articulavam através de aparelhos privados de 

hegemonia para defender suas ideias e fomentar debates que incidisse na formação de uma 

cultura republicana. Era preciso defender tais princípios, daí a produção cultural por meio de 

impressos, conclamando um novo regime. 

Como um instrumento da sociedade civil, a imprensa foi objeto de divulgação de 

ideias e elemento que catalisou a formação de uma opinião pública na qual reunia grupos de 

pessoas que não dispunham de igual ideologia, no entanto, possuíam interesses em comum, 

por exemplo, foi objeto privilegiado de políticos que enfatizavam suas manifestações perante 

o cotidiano da sociedade em tela.
22

  

Com tudo que foi exposto, compreendemos que a imprensa pernambucana entre 1850 

a 1870 foi espaço privilegiado de sociabilidade política onde as discussões apresentadas por 

jornalistas republicanos trouxera a tona o debate de sobre o governo, em contramão existiu 

também intelectuais orgânicos em parte da dessa sociedade civil, através de aparelhos que 

tinham vínculo com o Estado Imperial. Enquanto os primeiros deslegitimavam o governo e 

propunham novas formas de governo, o segundo tinham a pretensão de legitimar o regime 

através da Revista do IAHGP, optando por manter os privilégios que eram então criticados 

pelos republicanos. 

 

                                                
21

 CARVALHO, J. M.; NEVES, L. M. B. P. (Org.). Repensando o Brasil do Oitocentos: cidadania, política e 

liberdade. Rio de Janeiro: Civilização. Brasileira, 2009. p. 21. 
22

  Por se tratar de textos que trabalham com a imprensa como elemento principal, ver: ARAUJO, Rodrigo 

Cardoso S. de. Pasquins: submundo da imprensa na Corte Imperial (1880 - 1883). Rio de Janeiro: Multifoco, 

2012; PINTO, Ana Flávia Magalhães. De pele escura e tinta preta: a imprensa negra do século XIX (1833-

1899). 2006. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Brasília, 

Brasília, 2006; OZOUF, Jacques. “A opinião Pública: apologia das sondagens”. In: LE GOFF, Jacques e 

NORA, Pierre (dir), História, novos objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988 e MOREL, Marco, As 

transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidade na Corte Imperial (1820 – 

1840). São Paulo: HUCITEC, 2005. 
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FOLHA DE S. PAULO, O GLOBO E AS BATALHAS DA DIREITA 

NEOLIBERAL NA NOVA REPÚBLICA 
 

Fabrício Ferreira de Medeiros
1
 

 

A redemocratização brasileira foi acompanhada por uma série de questionamentos, 

entre os quais a imprensa desempenhou papel fundamental, buscando criar um consenso em 

torno do projeto neoliberal. Segundo esse modelo, o Estado deveria ceder espaço à iniciativa 

privada, reconhecendo-se a autonomia do mercado e a prioridade do equilíbrio fiscal. Nesse 

artigo, proponho examinar o projeto político delineado nos editoriais da Folha de S. Paulo e 

d‟O Globo, expoentes da direita neoliberal na Nova República. Para tanto, analiso parte da 

literatura que versa sobre o assunto e examino os editoriais publicados ao longo do ano de 

1994, considerado um marco na afirmação das ideias neoliberais no Brasil. Argumento que 

ambos os periódicos estiveram engajados na defesa de um projeto político de direita assentado 

na economia de livre mercado, na subtração do âmbito da ação estatal e da importância do 

combate às desigualdades sociais. 

 

UMA REVISÃO DOS ESTUDOS SOBRE A FOLHA DE S. PAULO E O GLOBO E SEUS 

VÍNCULOS HISTÓRICOS COM AS DIREITAS 

 Ao analisar a atuação política de jornais no tempo presente é preciso considerar “[...] a 

permanência de determinados valores e ideias [...]”
2
 em suas trajetórias para melhor situá-los 

no tempo que ainda está em movimento, parafraseando François Bédarida.
3
 Em outras 

palavras, o estudo relativo à imprensa na Nova República, aqui delimitada entre os anos de 

1987 e 2002, aproximadamente, não pode negligenciar a historicidade das narrativas dos 

periódicos voltadas para problemáticas políticas, econômicas e sociais. 

 Ao examinar as batalhas da direita (neo)liberal representada pela Folha de S. Paulo e 

O Globo, estamos tratando de veículos representativos da grande imprensa paulista e carioca, 

caracterizada por uma estrutura empresarial e uma circulação significativa
4
, ainda que 

                                                           
1
 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGH-

UERJ). Email: fabricio.f.medeiros@hotmail.com. 
2
 FERREIRA, Fabrício. Imprensa e política na história do tempo presente: notas sobre a atuação dos jornais 

Folha de S. Paulo e O Globo, 1994 e 1998. Recôncavo, Belford Roxo, v. 7, n. 13, p. 1-19, jul.-dez. 2017. p. 16. 
3
 BÉDARIDA, François. Definición, método y práctica de la Historia del Tiempo Presente. Cuadernos de 

Historia Contemporánea, Madri, n. 20, p. 19-27, 1998. 
4
 Cf. CAPELATO, M. H. R. A imprensa como fonte e objeto de estudo para o historiador. In: VILLAÇA, 

Mariana; PRADO, Maria Ligia C. (Orgs). História das Américas: fontes e abordagens historiográficas. São 

Paulo: Humanitas: CAPES, 2015. p. 114-136. 
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praticamente concentrada em seus respectivos estados. Além disso, trata-se de jornais de 

tradição: a Folha só adquiriu tal nomenclatura no início da década de 1960, mas tem sua 

origem na fusão dos jornais Folha da Noite, Folha de Tarde e Folha da Manhã, criados entre 

1921 e 1925 pela empresa Folha da Manhã S.A,
5
 atualmente reconhecida como Grupo Folha. 

Já O Globo foi lançado em 29 de julho de 1925 por iniciativa de Irineu Marinho, jornalista 

que logo veio a falecer, mantendo-se a direção do diário carioca junto à sua família, primeiro 

com a sua viúva, Francisca Marinho, depois com o filho de Irineu e Francisca, Roberto 

Marinho.
6
 Também nesse caso houve uma mudança de nomeação da empresa, a qual passou a 

ser identificada como Grupo Globo.  

 O Grupo Folha (da família Frias) congratula-se em afirmar que “controla o jornal de 

maior circulação e influência (Folha de S. Paulo), o site noticioso de jornal com mais 

audiência, a maior empresa brasileira de conteúdo e serviços de internet (UOL) e a maior 

gráfica comercial do Brasil (Plural), além de [...]” um instituto de pesquisa (o Datafolha), de 

revistas (sãopaulo, Serafina e Guia Folha) de uma editora de livros (a Publifolha), de uma 

livraria virtual (a Livraria da Folha), de uma agência de notícias (a Folhapress), etc.
7
 O Grupo 

Globo (da família Marinho), por sua vez, ressalta que “tem posicionamento relevante em 

todos os segmentos em que atua”.
8
 O Grupo é proprietário dos jornais: O Globo, Extra, 

Expresso e, em consórcio com o Grupo Folha, edita o Valor Econômico. Possui ainda a 

revista Época, a Editora Globo, a Globo Livros, a Som Livre, as rádios CBN, Rádio Globo e 

BH FM, o portal de classificados ZAP, a Globo Filmes. Por fim, o referido Grupo é dono dos 

canais de TV a cabo: SportTV, GloboNews, Multishow, GNT, VIVA, Gloob, da maior 

emissora de TV aberta do país: a TV Globo, e do jornal de maior projeção nacional: o Jornal 

Nacional. E a exemplo de seu congênere paulista, o jornal carioca se apresenta de forma 

impressa e em sua plataforma online, fator que permite ampliar sua audiência.  

 Em termos políticos, é importante ressaltar que historicamente os jornais mencionados 

posicionaram-se contra atores políticos da esquerda mais radical, particularmente em relação 

a comunistas e socialistas. Somaram forças com partidos e grupos que preconizavam a 

liberdade econômica enquanto fundamento da ordem social e política, buscando desconstruir 

quaisquer impedimentos legais que afastassem do país os investimentos estrangeiros. Ambos 

fizeram oposição a governos nacional-estatistas, os quais, em situações análogas, 

                                                           
5
 MOTA, C. G.; CAPELATO, M. H. R. História da Folha de S. Paulo: 1921-1981. São Paulo: IMPRES, 1981. 
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 MONTOLVÃO, S.; LEAL, C. E. GLOBO, O. In: ABREU, A. A. et al. Dicionário Histórico-

Biográfico Brasileiro (1930-1995). 2 ed. Rio de Janeiro: CPDOC-FGV, 2001. 
7
 Dados disponíveis em: <https://www1.folha.uol.com.br/institucional/>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

8
 Dados disponíveis em: <https://grupoglobo.globo.com/quem-somos/>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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empreenderam (ou ao menos se emprenharam em relação a executar) reformas visando 

combater as desigualdades e tornar a sociedade brasileira mais justa em termos de renda e de 

oportunidades de mobilidade socioeconômica. Em várias oportunidades, os representantes 

dessa tradição política foram desqualificados pela grande imprensa, chamados de populistas, 

demagógicos, manipuladores, incompetentes, autoritários, e recentemente: retrógrados, xiitas, 

radicais, entre outras denominações igualmente desprestigiosas. Assim, a Folha e O Globo 

demonstraram seu vínculo com o campo das direitas, particularmente em sua vertente 

(neo)liberal, em meio a qual a legitimidade dos projetos políticos se mede ao nível do grau de 

intervenção do Estado na economia, portanto, definindo-se esquerda e direita em termos de 

estatismo e livre mercado, respectivamente.
9
 

 Conforme ressaltaram estudos recentes, os periódicos endossaram as ações 

conspiratórias contra o governo João Goulart, alinhando-se às forças de direita opostas ao 

referido governo
10

 e ao encaminhamento das reformas de base, a partir da exaltação do 

“perigo vermelho”.
11

 O Globo, em particular, fez da cruzada anticomunista uma missão 

pessoal, oferecendo suporte ao golpe civil-militar de 1964
12

 e também aos expurgos, à 

repressão, aos assassinatos, à institucionalização da ditadura com o decreto do Ato 

Institucional de número 5 (AI-5), etc. Foi assim que Roberto Marinho conseguiu ampliar o 

campo de atuação de sua empresa, criando a TV Globo (1965) em parceria (não prevista em 

Lei) com a empresa norte-americana Time life e posteriormente o Jornal Nacional (1969), o 

qual contribuiu com a expansão do Grupo Globo e a construção da legitimidade do regime 

militar.
13

 

 Em meio ao processo de redemocratização do Brasil, a Folha de S. Paulo e O Globo 

adotaram caminhos relativamente distintos. Enquanto que o diário paulista buscou promover 

os movimentos que exigiam o restabelecimento da democracia e, em particular, da eleição 

direta para o cargo de presidente da República (na esteira das Diretas já!), o jornal da família 

                                                           
9
 SCHEEFFER, Fernando. Esquerda e direita: velhos e novos temas. XXXVIII Encontro Anual da ANPOCS, 

Caxambu, MG, 2014. 
10

 AZEVEDO, F. A. A grande imprensa e o PT (1989-2014). São Carlos: EdUFSCar, 2017. 
11

 MOTTA, R. P. S. A ditadura nas representações verbais e visuais da grande imprensa: 1964-1969. Topoi, 

Niterói, v. 14, n. 26, p. 62-85, jan.-jul. 2013. 
12

 BARON, Jaime. O jornal “O Globo” como porta-voz das posições políticas da família Marinho, ontem e 

hoje. 2015. 409 f. Tese (Doutorado em Sociologia Política) - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro, Campos dos Goytacazes, 2015; FRANCISCO, Robson Leal. 1964 – O espectro que não veio: 

anticomunismo e ideologia nos editoriais dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo durante o governo João 

Goulart. 2014. 228 f. Dissertação (Mestrado em História do Brasil) - Universidade Salgado de Oliveira, Niterói, 

2014. 
13

 Cf. ARÊAS, J. B. Batalhas de O Globo (1989-2002): o neoliberalismo em questão. 2012. 352 f. Tese 

(Doutorado em História Social) - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2012. 
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Marinho preferiu manter seu vínculo com a “Revolução de 64”,
14

 defendendo a representação 

parlamentar em detrimento da iniciativa popular-extra-institucional.
15

  

 Seja como for, os diários mencionados apresentavam um posicionamento semelhante 

ideologicamente, defendendo um projeto político liberista do ponto de vista econômico, 

associando-se a luta contra o regime militar à oposição ao intervencionismo estatal na 

economia. No campo social e do trabalho, igualmente os jornais repudiavam o exercício de 

greves, interpretadas como provocadoras de “desordem” e perturbadoras da atividade 

econômica. 

 Frente aos debates da Constituinte (1987-1988), os jornais evidenciaram seu caráter 

patronal e antirreformista. Segundo Francisco Fonseca, um dos maiores especialistas no tema, 

tanto a Folha quanto O Globo foram contrários à introdução de uma série de direitos 

trabalhistas na nova Constituição. Nas suas palavras, 

[...] alguns dos direitos sociais propostos, tais como a diminuição da jornada 

de trabalho, a ampliação da licença-maternidade, a licença-paternidade, o 

aumento do valor da hora extra, entre outros, foram vistos como: i) 

catastróficos à produção, pois desestimulariam o capital a investir, 

aumentando o desemprego e produzindo o resultado oposto do que se 

desejava (tese da perversidade); ii) inócuos, pois não seriam respeitados pelo 

„mundo real‟ da economia, logo uma medida estéril (tese da futilidade); e iii) 

ameaçadores dos direitos anteriormente conquistados, caso do mercado 

formal de trabalho, que poderia diminuir (tese da ameaça).
16

 

 Em 1989, ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República após 21 anos 

de regime militar, e novamente os jornais mostraram divergências no que tange a sua função 

enquanto veículos de comunicação atuantes no sistema político. Se O Globo promoveu uma 

campanha militante em benefício da candidatura Fernando Collor de Mello,
17

 político 

alagoano notadamente afinado com a retórica neoliberal, a Folha preferiu manter-se isenta de 

                                                           
14

 Cf. MARINHO, Roberto. Julgamento da Revolução, O Globo, Rio de Janeiro, 7 out. 1984, p. 1. 
15

 MUNIZ, M. L. C. Opinião pública e Opinião publicada: representação política, Diretas Já e a grande 

imprensa nos (des)caminhos da abertura. 2010. 323 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Universidade 

Federal Fluminense, Niteroi, 2010. 
16

 FONSECA, Francisco. Mídia e poder: elementos conceituais e empíricos para o desenvolvimento da 

democracia brasileira. 1509 - Texto para discussão do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

Brasília, set. 2010. p. 23.  

As teses da perversidade, da futilidade e da ameaça foram desenvolvidas originalmente por Albert Hirschman 

(1992). Nesse estudo, o autor estava preocupado na identificação das principais teses reacionárias utilizadas por 

diferentes atores políticos e sociais contra propostas “progressistas”. Em suas palavras, “de acordo com a tese da 

perversidade, qualquer ação proposital para melhorar um aspecto da ordem econômica, social ou política só 

serve para exacerbar a situação que se deseja remediar. A tese da futilidade sustenta que as tentativas de 

transformação social serão infrutíferas, que simplesmente não conseguirão „deixar uma marca‟. Finalmente, a 

tese da ameaça argumenta que o custo da reforma ou mudança proposta é alto demais, pois coloca em perigo 

outra preciosa realização anterior”. HIRSCHMAN, A. O. A retórica da intransigência: perversidade, futilidade, 

ameaça. Tradução de Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 15-16. 
17

 ARÊAS, op. cit., nota 13. 
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posicionamentos eleitorais naquela ocasião, não aderindo publicamente a nenhuma 

candidatura. Mas após a eleição e empossado o novo governo, logo o jornal posicionou-se do 

lado governista, apoiando o Plano Collor. Nesse momento, a Folha já utilizava a expressão 

“Estado mínimo”, ainda que rejeitasse aparentemente a configuração de um modelo de 

desenvolvimento indiferente à questão social. Em paralelo, atribuía certas características 

pejorativas ao Estado, de modo a sustentar uma suposta superioridade ética do mercado em 

matéria de gestão e prestação de serviços. Assim, incorporava à gestão pública algumas 

inconformidades, a exemplo da falta de racionalidade, competência e do arcaísmo, 

inconformidades as quais seriam compensadas pela iniciativa privada. Finalmente, via no 

governo Collor a possibilidade de reverter a tendência estatista herdada da Era Vargas e 

preservada pelo regime militar.
18

 

 Apesar do impacto que o impeachment de Collor, em 1992, causou sobre a sociedade e 

a imprensa, não houve uma mudança de posicionamento ideológico. O que ocorreu foi uma 

guinada ao neoliberalismo, expressa na intensificação de matérias e editoriais publicados pela 

grande imprensa no sentido de se cobrar das autoridades governamentais medidas de 

liberalização econômica, de desregulamentação das relações trabalhistas, de redução da carga 

tributária sobre os agentes produtivos, de atração de investimentos estrangeiros, etc. Tal 

posicionamento verificou-se ainda na convergência de agendas entre a Folha de S. Paulo, O 

Globo e o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC, 1995-2002), o qual igualmente 

defendeu a primazia da autonomia do mercado e da iniciativa privada.
19

  

 Nesse período (década de 1990), assim como fez no passado, a Folha e O Globo 

alinharam-se às forças de direita opostas a lideranças e governos reformistas,
20

 buscando 

associar a modernização do país à introdução da agenda neoliberal, a liberdade política como 

produto da liberdade econômica, tal como preconizado por Milton Friedman.
21

 Por meio de 

seus editoriais, ambos os periódicos apresentaram a seus leitores as bases do novo projeto 

político brasileiro, projeto que no seu entendimento, não era fruto de concepções ideológicas, 

mas sim da observação crítica dos fatos. De todo modo, o exame dos editoriais publicados 

durante o ano de 1994 - antes, durante e após o processo eleitoral que permitiu a chegada de 

                                                           
18

 FONSECA, Francisco.  O consenso forjado: a grande imprensa e a formação da agenda ultraliberal no Brasil. 

São Paulo: Editora Hucitec, 2005. 
19

 CARVALHO, Rodrigo. A imprensa escrita na era FHC: análise dos editoriais dos jornais Folha de S. Paulo e 

O Globo no período 1995-2002. 2006. 271 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Mercado) - Faculdade 

de Comunicação Social Cásper Líbero, São Paulo, 2006. 
20

 AZEVEDO, op. cit., nota 10. 
21

 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. Tradução de Luciana Carli. 3 ed. São Paulo: Nova Cultural, 

1988.  
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FHC ao Palácio do Planalto - evidencia que as temáticas tratadas pelos diários não só estavam 

carregadas de ideologia, como se fundamentavam em posicionamentos políticos claros. 

Tratava-se da negação de todo e qualquer projeto reformista de esquerda e da construção de 

um amplo consenso em torno das reformas voltadas para o mercado. 

 

A ANÁLISE DOS EDITORIAIS: ALGUMAS DIRETRIZES DO PROJETO NEOLIBERAL  

 Em trabalho anterior, argumentei que o projeto político impresso nos editoriais da 

Folha de S. Paulo e do Globo ao longo do ano de 1994 caracterizou-se pelo enaltecimento da 

autonomia do mercado em detrimento da capacidade de intervenção do Estado nesse setor, 

pela imputação de um caráter meramente consumista ao conjunto da sociedade brasileira, em 

prejuízo da discussão sobre a participação política ampliada.
22

 Além disso, o horizonte 

político dos grupos proprietários desses jornais apareceu demarcado por uma clara vinculação 

entre propriedade privada e democracia, de modo que, se poderia sugerir, as propostas 

políticas distantes de tal vinculação facilmente seriam rotuladas de antidemocráticas. Nesse 

sentido, os jornais da família Frias e Marinho avaliaram a legitimidade dos projetos políticos 

tendo como referência central o grau de intervenção do Estado na economia. Por essa 

perspectiva, quanto maior o reconhecimento da autonomia do mercado e da superioridade 

ética da gestão e da iniciativa privadas, maior seria legitimidade de dado programa de 

governo. Do contrário, ter-se-iam projetos anacrônicos, “jurássicos”, ideológicos (em tom 

negativo) e distantes da realidade (internacional e brasileira). 

 Por meio de seus editoriais, O Globo tentou caracterizar o Estado brasileiro como 

sendo corporativista, patrimonialista, arcaico, monopolista, concentrador de riquezas, etc.
23

 

Nesse ponto também foi acompanhado pela Folha, que associou o Estado ao paternalismo e 

ao protecionismo, uma espécie de ralo por onde se escoaria o dinheiro do contribuinte.
24

 Para 

esses veículos de comunicação, o futuro presidente da República deveria encaminhar 

reformas orientadas para o mercado, as quais prezassem pelo protagonismo da iniciativa 

privada e os interesses dos consumidores. Assim, associavam-se os serviços públicos ao 

déficit no orçamento federal, a ineficiência e a interesses corporativistas, enquanto que se 

tinha na iniciativa privada, alegavam, um âmbito de eficiência e qualidade, “naturalmente” 

mais dedicada à satisfação das demandas da sociedade.  

                                                           
22

 FERREIRA, Fabrício. Uma análise preliminar acerca do viés ideológico do projeto político da Folha de S. 

Paulo e d‟O Globo em 1994. Temporalidades, Belo Horizonte, ed. 26, v. 10, n. 1, p. 295-319, jan.-abr. 2018. 
23

 O GLOBO, Medo pertinente, Rio de Janeiro, 30 jan. 1994, p. 6. 
24

 FOLHA DE S. PAULO, Real pelo ralo, São Paulo, 29 out. 1994, p. 2. 
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 Em certo editorial, a Folha de S. Paulo denunciou o caráter inchado, intervencionista, 

ineficiente e a suposta incapacidade do Estado brasileiro de oferecer serviços básicos com 

qualidade.  

Com o excesso de leis e regulamentações que afetam a vida de todo e 

qualquer cidadão, o Estado brasileiro está certamente muito mais presente na 

vida das pessoas do que seria desejável. Há ainda a presença ostensiva do 

poder público em todo o tipo de atividade econômica e acompanhado das 

características mais marcantes da administração estatal: ineficiência, 

desperdício, apego a vantagens corporativas, para não mencionar a 

corrupção. 

De outro lado, porém, o poder público no Brasil é fraco, terrivelmente fraco, 

sendo incapaz de prover a população dos serviços mínimos justamente para 

os quais o Estado foi construído.
25

 

 Na avaliação do Globo, “o Estado brasileiro é um gigante mal-educado. Acostumou-se 

a viver sem controle da sociedade, a não prestar contas claras de seus gestos”.
26

 Como se pode 

perceber, tanto o jornal paulista quanto seu congênere carioca tentaram desqualificar o 

Estado, ao menos em seu modo de funcionamento, marcado por características e costumes 

extremamente negativos, os quais pretensamente não teriam guarida entre os gestores 

privados. No entendimento desses jornais, o futuro presidente da República deveria trabalhar 

junto ao Congresso Nacional, visando reformar a Constituição de 1988, sobretudo no que 

tange a certos elementos que estariam dificultando a estabilização e o crescimento 

econômicos, quais sejam: a estrutura tributária, o sistema previdenciário, a legislação 

trabalhista e a distinção entre capital nacional e estrangeiro, etc. 

 Para resolver tais problemas, os periódicos se engajaram na luta por reformas: 1) 

tributária que reduzisse e simplificasse a cobrança de impostos sobre os agentes produtivos; 2) 

previdenciária, capaz de solucionar o problema da desproporção crescente entre o número de 

trabalhadores contribuintes e aposentados; 3) trabalhista, visando a desregulamentação das 

relações entre empregado e empregador, a serem marcadas pela livre negociação, pela 

flexibilização da jornada de trabalho, etc.; e 4) no tocante à caracterização dos capitais, 

retirando-se as barreiras aos investimentos estrangeiros. Em conjunto, essas reformas seriam 

pré-condições da estabilização e do crescimento sustentável, independente do governo que 

viesse a atuar a partir de 1995.  

 Seja como for, é sintomático que em todos esses itens os jornais minimizavam a 

importância da manutenção de direitos adquiridos e mesmo a necessidade de se combater as 

                                                           
25

 FOLHA DE S. PAULO, Muito forte e muito fraco, São Paulo, 11 mai. 1994, p. 2. 
26

 O GLOBO, O que falta, Rio de Janeiro, 27 fev. 1994, p. 6. 
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disparidades de renda. A exemplo do discurso atualmente utilizado para se defender a reforma 

tributária entre a grande imprensa do eixo Rio-São Paulo, a Folha e O Globo não discutiam a 

possibilidade de tornar a estrutura tributária brasileira mais progressiva, tributando-se lucros e 

dividendos e/ou aumentado os impostos sobre heranças a partir de certo patamar pré-

estabelecido. Em termos de relações trabalhistas, a reforma era tida como caminho do 

ingresso do país na modernização, mas não se tinha o cuidado de apontar a diferença de poder 

de barganha entre empregado e empregador, como se ambos pudessem impor suas condições 

de maneira equivalente. E a questão da Previdência analogamente era despolitizada, supondo-

se que se tratava de um problema meramente fiscal e geracional, ou seja, de que o Estado não 

poderia mais arcar com os custos de aposentadorias em um cenário de envelhecimento 

progressivo da sociedade brasileira, acompanhado da queda do número de contribuintes.  

 Em editorial publicado em 25 de junho de 1994, a Folha de S. Paulo ressaltou a 

importância do combate à inflação como mecanismo de distribuição de renda. Nas palavras 

do diário paulista, “uma queda na inflação, portanto, reduzirá significativamente as distorções 

por ela ocasionadas e implicará, de imediato, um ganho do poder de compra dos setores de 

mais baixa renda”. Isso não quer dizer, advertiu, que as desigualdades estariam resolvidas por 

um passe de mágica, mas sim que a estabilização da economia era certamente “um passo 

fundamental”
27

 nesse sentido. Em outra ocasião, a Folha traçou a prioridade da estabilização 

econômica, pois se é verdade que “crescimento econômico e inflação baixa não garantem 

automaticamente distribuição de renda mais justa”, também é certo que “inflação alta garante 

distribuição de renda mais injusta [...]”.
28

  

 O Globo alinhou-se ao periódico da família Frias nessa discussão, argumentando que o 

combate à inflação promovido pela execução do Plano Real seria benéfico principalmente 

para os setores mais pobres, visto o efeito positivo sobre o poder de compra dessas camadas 

sociais.
29

 Ou seja, deslumbrava-se no projeto político defendido pelos diários mencionados 

uma possível redução das desigualdades a qual se realizaria a partir da estabilização 

econômica. Porém, tal processo era visto quase que de maneira automática e natural, como 

produto direto da estabilização e do crescimento. Não se apontavam os caminhos por meio 

dos quais se promoveria a justiça social, e, além disso, o combate às desigualdades estava 

situado na perspectiva da expansão do mercado consumidor e não do incentivo à mobilidade 

socioeconômica. Sugeria-se, assim, que o Brasil se tornaria uma sociedade mais justa na 
                                                           
27

 FOLHA DE S. PAULO, O real como eleitor, São Paulo, 25 jun. 1994, p. 2. 
28

 FOLHA DE S. PAULO, Injustiça garantida, São Paulo, 1º mai. 1994, p. 2. 
29

 O GLOBO, Dentro do figurino, Rio de Janeiro, 26 ago. 1994, p. 6; Precauções no caminho, Rio de Janeiro, 24 

mai. 1994, p. 6. 
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medida em que incorporasse ao mercado as camadas menos abastadas. De todo modo, tinha-

se uma perspectiva de manutenção do status quo, e de subtração das propostas de combate 

efetivo às desigualdades e da promoção cidadania política. 

 

CONCLUSÃO 

 No presente artigo, busquei examinar as batalhas da direita (neo)liberal protagonizadas 

pelos jornais Folha de S. Paulo e O Globo, respectivamente, de propriedade do Grupo Folha e 

do Grupo Globo. Por meio da revisão de parte da literatura especializada, mostrei que 

historicamente esses jornais alinharam-se a forças de direita, seja na oposição ao governo 

Getúlio Vargas (1951-1954), ao governo João Goulart (1961-1964) ou aos candidatos, 

lideranças e governos petistas mais recentemente.
30

  

 Já nos debates que envolveram a Constituinte, a Folha e O Globo buscaram erguer 

obstáculos à introdução de novos direitos sociais na legislação trabalhista, denunciando os 

efeitos negativos e deletérios de tais medidas sobre a produção e a economia brasileira. 

Também criticaram diversas greves ocorridas ao longo da década de 1990, argumentando que 

as instituições estariam sendo coniventes com a “desordem” promovida pelos trabalhadores 

grevistas e por iniciativa de sindicatos. Nesse ponto, e a exemplo do que fizeram na 

Constituinte, os periódicos reafirmaram sua posição patronal-conservadora.
31

 

 No mesmo período, a Folha de S. Paulo e O Globo operaram uma espécie de guinada 

ao neoliberalismo. Apoiaram a implementação de um programa de privatizações liderado pelo 

governo Collor (1990-1992), tentando, posteriormente, desvincular a legitimidade da sua 

agenda do escândalo de corrupção que envolveu o presidente e resultou em seu impeachment. 

Assim, pressionaram seu sucessor, Itamar Franco, no sentido de aprofundar e ampliar a 

agenda neoliberal, isto é, promovendo-se a liberalização econômica, a desregulamentação das 

relações trabalhistas, as reformas da previdência e tributária, as privatizações, entre outras 

                                                           
30

 Para uma análise relativa ao comportamento político da Folha e do Globo durante os governos petistas, cf. 

GAGLIARDI, J. “Um projeto de poder por vias não democráticas”: O Globo e a narrativa do Lulopetismo. 

2018. 250 f. Tese (Doutorado em Comunicação) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018; 

GOLDSTEIN, Ariel A. Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil: una comparación entre el segundo 

gobierno de Getúlio Vargas y el primer gobierno de Lula da Silva. 2015. 409 f. Tesis (Doctorado en Ciencias 

Sociales) – Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2015; CARVALHO, Rodrigo. O governo Lula e a 

mídia impressa – estudo sobre a construção de um pensamento hegemônico. Tese (Doutorado em Ciências 
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out. 2014; FERES JÚNIOR, J.; SASSARA, L. O. O terceiro turno de Dilma Rousseff. Saúde debate, Rio de 

Janeiro, v. 40, n. especial, p. 176-185, dez. 2016, entre outros. 
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medidas orientadas para o mercado. Ao tomar a liberdade econômica como condição sine qua 

non da liberdade política, tais periódicos estavam fazendo mais do que um simples exercício 

retórico. Estavam afirmando a ausência de alternativas ao capitalismo-liberal e a manutenção 

dos interesses dominantes, do grande capital nacional e associado.  

 Defendendo uma suposta superioridade ética do mercado sobre o Estado, os diários da 

família Frias e Marinho tentavam justificar a privatização de empresas públicas e o aumento 

da participação empresarial sobre a esfera pública. A militância em favor da redução da 

intervenção do Estado praticada por tais jornais denota, vale dizer, seu alinhamento com as 

forças de direita no presente, um alinhamento que reuniu partidos liberais em economia, mas 

também conservadoras em comportamento.  

 A relação mídia e política, como podemos perceber, é marcada por tensões, mas 

também por convergências de interesses e agendas. No que interessa à atuação política dos 

jornais mencionados nesse artigo, é interessante perceber a permanência de certas 

“bandeiras”, as quais sustentam as posições de cada jornal no que se refere a candidaturas em 

períodos eleitorais, mas também em relação a governos. Em todo caso, é necessário não 

assumir uma perspectiva instrumentalizante do papel político-ideológico da imprensa como se 

esses jornais não fizessem mais do que servir a interesses de determinadas classes e governos. 

Os veículos de comunicação possuem certa autonomia na divulgação de suas respectivas 

ideias e valores, apesar de serem concessões públicas e dependerem, em boa medida, de 

verbas de publicidade dos governos de ocasião. A atuação política da imprensa só pode ser 

compreendida a partir da dimensão dupla que a caracteriza: como instituição pública e 

privada. E no que tange à sua natureza privada, são os interesses, posições e valores 

defendidos pelos donos da imprensa que sobressaem, não inteira ou necessariamente 

convergentes com as demandas dos grupos que os financiam. Por tudo isso, é possível falar 

no protagonismo de certos jornais, os quais não só emitem sistematicamente certas opiniões, 

como também buscam pressionar os políticos a assumirem determinadas agendas, a exemplo 

da neoliberal.  
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AQUECIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO: O BALÉ NA HISTÓRIA 

DA ARTE 

 

Franciara Sharon Silva do Carmo 

 

 Apesar do Balé não ter nascido na França, sabemos que ele veio para a mesma em 

comitiva real. Este estilo de dança é originalmente italiano, advindo das cortes renascentistas 

do século XV, e a introdução deste estilo de dança nas cortes francesas é datada de 1581, 

quando Catarina de Médici se casa com Henrique II e traz em sua comitiva real alguns nobres 

bailarinos para habitar as cortes francesas.
1
 Após o casamento, é sistematizado o primeiro balé 

com grande investimento na construção de cenários, música e alguns versos, o Ballet 

Comique de la Reine, a partir deste outras peças são criadas e apresentadas para a corte. Esse 

estilo de balé denominado Balé de corte, tornou-se popular nas cortes francesas, sendo 

apresentado em ocasiões especiais para divertimento dos convidados.  

 Neste primeiro momento do balé francês, os principais bailarinos que participavam das 

apresentações eram nobres, os quais para o próprio divertimento faziam pequenas 

participações em peças que geralmente duravam cinco ou seis horas. As apresentações 

traziam histórias da mitologia grega, cercadas de danças, músicas e poesias. Todavia, no 

século XVI, um dos maiores investimentos para a dança foi lançado quando Luiz XIV 

constrói o primeiro centro dedicado a dança, a Académie Royale de Danse (1661). Pouco 

depois em 1669, o rei autorizou a criação da Académie de l’Opéra, nome que a mesma possui 

por pouco tempo, se transformando em Academie Royale de Musique em 1672. “Essas 

academias ocupavam uma posição importante na tentativa de centralizar a administração da 

França e levantá-la acima dos outros países no que se refere à produção cultural.” 
2
  

“Com a mudança do Balé de Corte para o Ballet à Entrée, observa-se uma substituição 

gradativa do amador pelo profissional, mudança que seria intensificada com o rei Luís XIV.” 

3
 É interessante esta substituição, pois a longo prazo podemos ver os nobres saindo de cena e 

indo para as plateias para apenas admirar a apresentação, tendo em vista que a Académie não 

era exclusiva para determinadas classes sociais. “Porém, o balé que marcou definitivamente a 

despedida dos amadores de cena e, muito mais, que instaurou o início da participação 

                                                           
1
 Paul Bourcier trabalha essa questão em sua obra História da Dança no Ocidente.   

2
 CASTRO, Caroline Konzen. Métodos do balé clássico. História e consolidação. Curitiba: Editora CRV, 2015.  

p. 68. 
3
 Ibidem, p.57. 
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feminina nos papéis principais, só iria ocorrer em 1681 com a produção de Le Triomphe de 

l’Amour.” 
4
  

“O grande legado de Luis XIV para a profissionalização da dança viria a ocorrer em 

1713, com o estabelecimento formal de uma escola de balé (a atual Paris Opera Ballet 

School), na Académie Royale de Musique, a qual ele concedeu o status oficial.” 
5 A escola da 

Académie foi importante, pois, a partir dela, começou a se fazer estudos sobre a técnica, e 

assim houve o princípio de uma organização de uma teoria da dança, deixando registros sobre 

seus princípios. Podemos destacar o nome do estudioso e maître
6
 de balé Pierre Beauchamps, 

que elaborou as cinco posições dos pés e braços do balé. Apesar de suas contribuições para a 

área serem anteriores a criação da escola, a mesma pôde se aproveitar de seus escritos para 

com seus alunos. Além disso, a Académie Royale de Musique estruturava um sistema de 

pessoas envolvidas em uma apresentação de dança. Desta forma a escola funcionava para que 

os interessados em dança pudessem desenvolver uma técnica junto a bailarinos da casa. Estes 

alunos começavam com papéis menores em corpos de balé e conforme fossem refinando sua 

técnica poderiam chegar a desenvolver papéis mais importantes, como em solos e até mesmo 

serem primeiros bailarinos da casa.  

“Luís XIV via grande vantagem na fundação da Academia da Ópera para celebrar 

publicamente a grandeza do seu reino e das suas realizações culturais, especialmente para 

competir com os italianos.” 
7 Essa iniciativa do rei alcançou o sucesso esperado, apesar do 

balé não ter sido desenvolvido em um primeiro momento na França, sua sistematização foi 

feita no país, por este motivo a língua oficial do balé passou a ser o francês.
8
 Com a formação 

da escola vemos uma valorização não apenas da dança, como também o ensino da técnica. 

Neste período, entre os séculos XVI e XVII, podemos ver a construção de uma França 

civilizada, e o grande incentivo às diversas Artes gera um desenvolvimento das mesmas. 

Neste terreno fértil que tem seu ápice no reinado de Luís XIV, como amante das artes ele as 

incentiva a se desenvolverem ali, investindo parte de seu governo e de seu tempo pessoal para 

que isso ocorresse. O rei, que se dedicava à dança, participando de várias apresentações de 

                                                           
4
 Ibidem, p.75. 

5
 Ibidem, p.77. 

6
 Originalmente designava a pessoa responsável, na corte ou no teatro pela organização e produção do 

espetáculo. Muitas vezes é o diretor, coreógrafo e professor.   
7
 CASTRO, Caroline Konzen. Métodos do balé clássico. p.72.  

8
 Até nos dias atuais a língua oficial do balé é o francês, o principal aspecto positivo desta questão foi a 

preservação de um sistema de nomenclatura e descrição dos passos, sendo assim desde o século XIX em 

qualquer escola de dança do mundo os bailarinos aprendem os mesmos passos, tendo apenas algumas variações 

nas técnicas de ensino. 
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Balé, porém se destaca pela sua participação no Ballet de la Nuit, com o personagem de Le 

Roi-Soleil, O Rei Sol, de 1653. 

Apesar dos esforços do rei para consolidar suas Académies, durante a revolução 

Francesa suas instituições sofrem, sendo a maioria delas dissolvidas, como é o caso da 

Académie Royale de Danse, cuja dissolução ocorre no início de 1780. Entretanto, a Academie 

Royale de Musique consegue se manter, embora trocando seu nome, questão esta que ocorre 

diversas vezes na história desta Académie, como já vimos anteriormente. Todavia, foi 

benéfico para a instituição que, apesar dos desafios, conseguiu se manter na história até hoje. 

Diversas também foram suas salas, sendo os motivos desta mudança variados, sendo o atual 

prédio de 1939. Ao todo podemos contabilizar 29 mudanças no nome da instituição e 17 

prédios e endereços distintos, ao longo do texto quando necessário iremos distinguir esses 

dados para melhor desenvolvimento do trabalho. 

Durante o século XVII e até a primeira metade do século XVIII, as apresentações de 

balé estavam geralmente restritas a serem apresentadas em conjunto com apresentações de 

Ópera, a então conhecida Ópera balé. “A temática da ópera balé apela ainda bastante para a 

mitologia, mas é uma mitologia em escala humana: os deuses têm aventuras semelhantes às 

dos mortais, na maioria das vezes amorosas.” 
9
 As apresentações de Ópera sempre foram 

luxuosas, algo que causasse encanto aos espectadores, os fizessem olhar admirados cada 

detalhe levado ao palco. Os balés apresentados neste meio não podiam ser diferentes, 

bailarinos vestindo roupas pesadas e inflexíveis da corte, trajando enormes perucas e 

máscaras, em uma dança que tentava se sobressair a tantos acessórios. Em suma os trajes 

cotidianos eram ornamentados e levados aos palcos.  

É muito oportuno trazer em questão o lugar do balé nas apresentações da Ópera. 

Durante os séculos XVIII e XIX, apesar de ser incrementado em apresentações de ópera, em 

meados do século XVIII ele começa a ser visto como arte independente. Começam a serem 

montados apresentações de balé a qual se narrava uma história em cena,  

Ballet d'action, estruturado por Noverre. Desta maneira, a Ópera começa a dedicar dias para 

serem apresentadas especificamente apresentações de balé. Porém o que realmente reunia um 

público e gerava críticas seriam as apresentações de Ópera, os balés nelas inseridos por vezes 

chamavam mais atenção que o balé enquanto gênero independente. “A ópera ainda é 

concebida como uma festa luxuosa a qual a „alta sociedade‟ gosta de observar, magnificadas, 

                                                           
9
 BOURCIER, Paul. História da Dança no Ocidente. 2°Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p.159. 
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suas aspirações e sonhos.” 
10

 Nela eram investidas grandes somas de dinheiro, as quais não se 

demorava em ter retorno. As duas artes neste período comungavam por terem uma estrutura 

narrativa que em muitas vezes poderia não ser tão realista, porém tinha o objetivo de entreter 

e incentivar o imaginário daqueles que a viam. “As apresentações são, como é de esperar, 

todas diferentes – elencos distintos, regentes, orquestras, equipes de encenação -, mas a 

expectativa é de que haja tantas coisas em comum quanto há diferentes.” 
11

 

Contudo, na segunda metade do século XVIII começamos a ver teóricos questionando o 

lugar do balé e sua forma de apresentação. Primeiramente é importante destacar o papel de 

Jean-Georges Noverre, que publica em 1760 Lettres sur la danse, a primeira grande obra de 

contestação sobre o balé de sua contemporaneidade. Ele não apenas apresentava os 

problemas, mas apontava soluções para os mesmos, sendo o primeiro coreógrafo a destacar a 

importância da pantomima
12

 na apresentação de dança. Para o autor a dança deveria narrar os 

acontecimentos. Para isso o bailarino deveria usar gestos para enriquecer a apresentação. 

Igualmente, Noverre contesta o uso das máscaras e perucas nas cenas, por restringir o 

movimento e esconder as expressões faciais dos bailarinos. “A partir dessa época a História 

do balé registra um processo constante, com descobrimentos técnicos e artísticos que darão 

impulso à arte recém-nascida.” 
13

  

É importante destacar a criação de Maillot, podendo ser considerada a mais importante 

da História do vestuário artístico. 

 

A batalha entre as pesadas saias e a liberdade muscular continuou até 

a Revolução Francesa, quando Maillot, modista da Ópera francesa, inventou 

a malha, que daria maior liberdade de movimentos a todos os artistas. A 

malha ganhou o beneplácito do papa, que aceitou seu uso nos teatros sob sua 

jurisdição, só insistindo em que elas fossem azuis para não sugerirem a 

perigosa cor da carne.
14

 

 

Marie Anne Camargo causou impacto em um período um pouco anterior, ao ser a 

primeira bailarina a entrar no palco com as saias encurtadas, essas que antes encobriam os 

pés, agora tiveram suas bainhas subidas até um pouco acima do tornozelo, para que a plateia 

pudesse ver melhor os movimentos. Ao mesmo tempo em que tirou os saltos dos sapatos de 

balé, cabe aqui observar estes eram os mesmos usados no cotidiano, para que pudesse 

                                                           
10

 Ibidem. p.160. 
11

 ALBATE, Carolym. e PARKER, Roger. Uma História da Ópera. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

p.56 
12

 Termo que indica uma ação expressa unicamente através dos gestos.  
13

 FARO, Antonio José. Pequena História da dança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.  p.41. 
14

 Ibidem, p.40.  
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executar melhor os saltos. Podemos notar como estas ideias se complementavam, tendo em 

vista, que ao tirarmos os excessos que tanto restringiam os bailarinos, a técnica começa a ser a 

peça chave das apresentações. 

Neste momento, o que conhecemos como as escolas ou métodos começaram a se 

distinguir. “Enquanto os franceses mantiveram seu estilo dentro de uma inspiração sempre 

consistente, fluida e menos virtuosística, os italianos desenvolveram uma forma de dança 

mais atlética e vigorosa, na qual a força técnica tinha preponderância sobre a emoção.” 
15

 

Logo após grandes debates teóricos, vemos como reflexo a mudança em determinadas áreas 

de ensino, momento em que houve a divisão do ensino em duas linhas, cada país puxando 

para si o que o mesmo considerava mais virtuoso, o que o público mais aclamava. Surgem 

estas duas escolas, ainda hoje distintas. “Na dança, a técnica serve para que o dançarino ou o 

bailarino alcance resultados específicos.” 
16

  

As escolas francesas ensinavam neste momento a técnica rígida, sob a luz do 

iluminismo do espírito racional havia uma rigidez nos bailarinos, que executavam a técnica de 

forma mais pura, repetindo mecanicamente o que seus mestres lhes ensinavam. Logo, 

dançavam de forma mais limpa, sem expressividade ou emoção. Este quadro irá por sua vez 

se modificar na segunda década do século XIX. A escola do Théâtre de l'Opéra
17

 formava 

diversos artistas, muitos dos quais acabavam mudando-se da capital para ensinar a dança, e 

sobretudo a técnica francesa, em diversos locais. Paul Bourcier trabalha essa ideia em sua 

obra História da Dança no Ocidente, a partir da luz do balé romântico do século XIX. Porém 

cabe observar que essa questão se refere ao século XVIII e início do século XIX também, pois 

a França possui neste momento a mais antiga e importante organização de ensino de dança na 

Europa, logo estes bailarinos formados que não vão trabalhar na capital acabam indo para as 

províncias ou para o estrangeiro para trabalharem como maîtres de balé. Podemos utilizar 

como um exemplo o italiano Carlo Blasis, formado na escola francesa, o qual retorna para a 

Itália para ser maître de balé, e acaba sendo diretor artístico do La Scala Theatre Ballet 

School
18

. Noverre também é um desses casos, o mesmo se forma na escola francesa e em 

determinados períodos de sua carreira trabalhou em Stuttgart (Alemanha) e em Londres.  

Todavia, no início no século XIX há uma virada na técnica francesa. 

 

                                                           
15

 Ibidem, p.41. 
16

 RENGEL, Lenira e LANGENDONCK, Rosana. Pequena viagem pelo mundo da dança. São Paulo: Moderna, 

2006. 
17

 Um dos nomes que a Opéra possuiu após a Revolução, datamos este à 1802. 
18

 Renomado teatro italiano situado em Milão, fundado em 1813. 
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Entre 1810 e 1830, apesar da fixidez oficial, a técnica da dança evolui lenta, 

mas profundamente. Mais que façanha mecânica denunciada por Noverre, 

pouco a pouco começava-se buscar a expressividade, a poesia do corpo, a 

fluidez dos gestos, por exemplo, no porte de braços.
19

 

 

Carlo Blasis foi o maître e teórico mais importante deste momento, o mesmo frisava 

com seus alunos a importância de se conhecer a técnica, sabendo o nome dos passos e sua 

execução correta, ao mesmo tempo em que seus movimentos fossem harmoniosos, leves e 

fluidos. Para isso ele cria um novo movimento para a época que seria a síntese de seus 

estudos, o arabesque.
20

 Blasis escreveu o Tratado sobre a arte da dança, no qual resumiu e 

codificou o que se conhecia até então sobre essa arte. “Acrescentou à estética de Noverre um 

modo mais elaborado de executar passos, com grande habilidade técnica.” 
21

 Suas 

contribuições para a teoria e técnica da dança foram as obras: Tratado elementar teórico e 

pratico da arte da dança (1820), Código de Terpsicore (1828), Manual completo de dança 

(1830), Notas sobre dança (1840). 

Temos ainda que destacar as apresentações de balé que ocorriam separadamente das 

apresentações de ópera, tendo enredo e montagem própria. Mesmo ocorrendo em menor 

número, estas apresentações pontuais tinham uma qualidade relativamente positiva, tanto em 

elementos decorativos quanto em enredo. Alguns destes balés conseguiram, além de prosperar 

em sua estreia, chegar até nós. Um bom exemplo disso é o balé do final do século XVIII La 

fille mal gardée, escrita pelo bailarino e mestre de balé Jean Dauberval. Tendo estudado com 

Noverre na escola da Ópera, Dauberval conseguiu levar ao palco alguns ensinamentos do 

mestre em 1789, mesmo tendo ensinado na escola, este balé estreou em Bordeaux, sendo 

posteriormente levado a Paris. Alguns aspectos são muito importantes neste balé, em primeiro 

lugar foi um ele que conseguiu exprimir novidades da dança sem receber conotação de 

movimento artístico, ou seja, neste momento temos balés relevantes que não pertencem ao 

movimento romântico, apesar de também inovarem ao seu modo. Em segundo lugar, fora 

reescrito não apenas para aperfeiçoar detalhes do enredo, mas para também gerar lucro, sendo 

o próprio autor que teve a ideia e executou tais mudanças.   

“Com a Revolução Francesa houve uma parada temporária no desenvolvimento do 

balé na França.” 
22

 É interessante destacar que outros balés são criados na Europa, 

                                                           
19

 BOURCIER, Paul. História da Dança no Ocidente. p.201. 
20

 É uma das posições fundamentais do balé, o corpo de perfil se estende em ângulos e linhas retilíneas e 

harmônicas, atualmente existe diversas variações de acordo com as escolas.     
21

 RENGEL, Lenira e LANGENDONCK, Rosana. Pequena viagem pelo mundo da dança. p.24. 
22

 RENGEL, Lenira e LANGENDONCK, Rosana. Pequena viagem pelo mundo da dança. p. 24.  
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principalmente no eixo Itália – Inglaterra e posteriormente levados a Paris. Todavia, neste 

estudo estamos levando em consideração a questão da criação de peças em Paris, para 

entender o microcosmo artístico em dança ali presente, por isto não levantaremos esta questão 

em maiores detalhes, contudo é importante elucidar este fato. Um exemplo destas criações é o 

balé Le Corsaire, que teve como base o poema de Lord Byron e estreou no teatro La Scala de 

Milão. Este, ao chegar em Paris, teve seus trechos alterados ao estilo francês três vezes, cada 

vez mais solidificando em sua encenação os ares românticos, tão bem queridos neste 

momento. A versão que prosperou é a francesa de 1856 produzida por Joseph Mazilier. 

Apesar da influência francesa ser importante neste período, outros balés, como Cinderela, não 

terão diretamente influência francesa, permanecendo assim a versão russa. Apesar de Paris ser 

o epicentro artístico do século XIX, tendo ingerência sobre obras e artistas, em alguns 

momentos esta influência é diminuta devido a vários fatores, dentre eles o revés da sua versão 

junto ao público.  

Não apenas através de investimentos dos nobres do século XVIII, mas os artistas 

também viajavam em busca de aprendizado e novas oportunidades. Do mesmo modo, com 

eles se difundiam as novas ideias, contribuindo para a propagação do balé enquanto arte e 

elevando assim a sua importância neste cenário. Depois da Revolução Francesa (1789), as 

roupas femininas ficaram mais leves: vestidos sem armadura e sapatos baixos. “Se as roupas 

antes tinham dificultado a técnica feminina, agora só iriam a favorecer.” 
23

 Em um primeiro 

momento estas novas ideias podiam chocar a sociedade, como é o caso do encurtamento das 

saias, e algumas artistas poderiam bater de frente com isso, mas, em longo prazo, os 

envolvidos diretamente com a apresentação viam o beneficio da questão e a sociedade 

apoiava após notar a melhoria estética causada por tal inovação. Neste momento a circulação 

de ideias e apresentações diferentes é relativamente grande, todavia as que conseguiram se 

manter, apesar das forças contrárias, conquistaram um sucesso a longo prazo ainda maior que 

em seu imediato.     

 Em suma podemos observar aqui não apenas os nomes de personagens importantes na 

História da Dança, mas em primeiro lugar como o seu esforço pessoal e seu empenho para 

defender seus ideais os levaram a investir na criação de eixos e o seu desenvolvimento. Logo 

chegamos à segunda questão, podemos observar a relevância de uma estrutura de ensino que 

contribui ao motivar bailarinos e idealizadores. As Académies francesas fomentavam as artes 

ao serem espaços não só de estudo, mas de exposição, apresentação. Incentivavam o artista ao 

                                                           
23

 BORGÉA, Inês. Contos do Ballet. São Paulo: Cosac Naify, 2009. 
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colocá-lo em frente ao público, ao mesmo tempo em que incentivavam o público a consumir 

arte, não apenas como forma de afirmar o seu status, mas também para deleite do mesmo. 

Aqui podemos ver a melhor forma de divulgação de uma apresentação quando o público sente 

ao ver a arte, o que por consequência gerava tema em conversas sociais pelo bom ou pelo mau 

comentário, chamando atenção e assim gerando interesse.  

Ao mesmo tempo, a arte, principalmente no caso da dança, deveria se reinventar, 

gerando debates que contribuíssem para excluir velhos preceitos, e levassem a sua evolução, 

principalmente quando chegamos ao ponto do balé ser apresentado independente das 

apresentações de ópera em meados do século XIX. Por outro lado, enquanto instituições de 

ensino, elas organizavam sistemas, colocavam em vigor técnicas, acabavam sendo um 

motivador que fazia com que este tipo de arte pudesse crescer e se estabelecer. Isso não 

apenas em seu centro urbano, mas também em seus arredores. Podemos ter certeza em um 

ponto, a Academia foi a principal impulsionadora do balé desde a sua criação até a primeira 

metade do século XIX.   
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IMPRENSA RESENDENSE EM FOCO: A "EPOPEIA" DO  13 DE MAIO 

Gabriela Adler Lopes 

 

UMA BREVE HISTÓRIA DE RESENDE 

Revisitando a trajetória do atual município de Resende, temos que em 1801foi elevado 

à Vila de Resende a então freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da 

Paraíba Nova, passando em 1848 a receber o nome de cidade de Resende. A vinda da família 

real para o Brasil em 1808, transformou o cenário sócio-político do país e afetou 

positivamente a região do vale do Rio Paraíba do Sul em função da crescente ascensão da 

economia cafeeira. 

Os nativos desta região somavam maioria da etnia purí, os quais sofreram com a 

invasão dos colonizadores portugueses, manifestadas direta ou indiretamente pela atuação das 

“entradas” (reconhecida e financiada pela Coroa) e “bandeiras” (oriunda de financiamento 

particular), que tinham por função a ocupação das terras povoadas por grupos autóctones. A 

ocupação dessas novas terras, ligava-se ao interesse do colonizador de encontrar minerais e 

posteriormente, de se investir na lavoura. Destaco que este não é um relato pacifista e 

romantizado do enfrentamento “colonizador versus nativo”, houve muita resistência da frente 

indígena, a qual ainda assim sofreu um verdadeiro massacre.  

O bandeirante paulista, Senhor João Siqueira Afonso, vinha desbravando a Serra da 

Mantiqueira, por volta do ano de 1702, chegando à Serra do Papagaio em 1706, vindo fundar 

o arraial de Aiuruoca. A partir daí as terras circundantes dessa região se tornam muito 

importantes por sua terra fértil e por ser trajeto que ligava à extração do ouro mineiro, sendo 

palco de calorosos conflitos entre Minas Gerais e São Paulo por ser uma região estratégica. 

Ainda assim, foi o bandeirante paulista Simão da Cunha, o primeiro a atravessar a Serra da 

Mantiqueira rumo ao Rio Paraíba do Sul, por volta de 1744 e veio nomear de Campo Alegre 

da Paraíba Nova a planície encontrada nesta jornada. 

Inicialmente muitos padres figuraram na região forte importância 

política,administrando e representando a autoridade local, cito o Pe. Felippe Teixeira Pinto, 

que em 1747 celebrou a primeira missa, consagrando a região para então ser nomeada 

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova. A passagem 

desta à Vila, foi outro importante marco em sua história, figura como personagem elementar, 

o 13º vice-rei do Brasil e 2º Conde de Resende, o Tenente-General José Luiz de Castro, seu 
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apoio e investimento, lhe foram retribuídos com a homenagem, passando a localidade se 

chamar: Vila de Resende.Essa elevação à Vila de Resende lhe conferiu benécias político-

administrativas, como a presença da câmara de vereadores, funcionários, juízes e fronteiras 

limitadas. E em setembro de 1801 levantaram o pelourinho, como sinal simbólico da 

passagem de freguesia à Vila e de sua autonomia administrativa. 

Estima-se que no início do século XIX, a região contava com uma população de cerca 

de 4000 habitantes, um número bastante expressivo, havia escola de iniciativa privada, 

estradas em condições de ligação ao Rio de Janeiro, bem como muitas moradias.  

A esperança cafeeira só seria possível por meio do Pe. Antônio Couto de Fonseca que 

por volta de 1770 trouxe as primeiras mudas de café para plantio em torno do Rio Paraíba do 

Sul. Já em 1810 as lavouras de café cobriam o solo resendense, aguçando o interesse de 

agricultores e comerciantes. O diferencial de Resende frente as demais cidades da região do 

Vale do Paraíba Fluminense, muito se deve a uma parca variedade que compõe sua pauta 

econômica, pois temos a presença massiva do café, a agricultura familiar, o comércio e uma 

tímida pecuária. Nesse período os pequenos e médios proprietários de terras era 

predominante, alimentando o cultivo do café e o comércio local, por esse motivo não é 

popularmente reconhecida pelos títulos de nobreza almejados junto a Corte, ainda que 

houvesse grande latifundiários. E foi através da economia do café que Resende teve seu 

cenário modernizado, trazendo o estilo luxuoso da Corte europeia, expresso em seus 

mobiliários, arquitetura e afins. Entretanto, o recurso através do qual faziam combustível 

propulsor desse crescimento, era a mão-de-obra escrava, sendo um fator de peso nas questões 

que circundavam o seio social. Entre 1801 e 1848 Resende aglutinou aspectos políticos, 

sociais, econômicos e culturais que lhe permitiam a mobilização em prol da transformação de 

Vila à Cidade de Resende, alcançada e festejada em 13 de julho de 1848. 

 

IMPRENSA EM RESENDE 

O intuito da pesquisa acerca da Imprensa periódica em Resende, visa elabora um 

histórico da imprensa resendense em função do seu significado a nível nacional e regional 

(relacionando com a sociedade local). O estudo do caso resendense, mais do que mero 

exemplo de periódico regional, possibilita questionar não apenas as concepções da imprensa 

enquanto fonte de pesquisa histórica, como contribui na luta pela preservação do patrimônio 

documental local. Um ponto de exímia importância se refere a conservação dos periódicos, 

muitos se encontrando em estado de total precariedade, outro ponto, boa parte dos jornais 
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produzidos no interior podem ser encontrados sob posse de particulares, que por 

envolvimento emocional com o jornal ou pela consciência do seu valor histórico restringem o 

acesso, se nada for feito em favor do seu arquivamento, corremos o risco da perda de coleções 

inteiras. O periodismo do interior, enquanto preciosa fonte histórica local, necessita ser 

recuperado e identificado, para que se possa falar em uma verdadeira “história regional”, e ter 

uma visão realmente global da “história da imprensa no Brasil”. Assim, relacionando a 

imprensa com a sociedade local e com os centros dominantes de cada época estudada, 

tentando desvendar sua historicidade. 

Resende tem um destaque significativo do periodismo no Vale do Paraíba por ser 

detentora de uma precoce e intensa produção de periódicos. Sendo assim, dois motivos se 

ressaltam para a escolha do caso resendense: exceto ao periódico Eco de Niterói (1829), o 

jornal Gênio Brasileiro surge em Resende, em 1831, como o primeiro jornal impresso no 

interior do Estado do Rio de Janeiro; por outro lado, percebe-se a representatividade do 

periodismo em Resende pela quantidade de títulos publicados. Destacando-se como exemplo 

expressivo da imprensa regional fluminense e vale-paraibana. 

No que diz respeito a seu pioneirismo citamos o caso do Gênio Brasileiro publicado 

em Resende, em primeiro de janeiro de 1831, sob a responsabilidade de Pacífico Américo 

Siqueira e sobretudo marcado pela atuação do Padre e tipógrafo Jose Marques da Mota, que 

regressou do Rio de Janeiro, em fins de 1830. Surgido, praticamente no bojo da constituição 

da imprensa no Brasil, envolto nas lutas políticas no processo de abdicação de D. Pedro I, 

sendo publicado semanalmente, de 1831 a 1839, o Gênio Brasileiro atesta o pioneirismo 

resendense. Vem ser seguido pelo Echo Constitucional (1836 a 1843), dando forma a primeira 

fase da imprensa resendense. No que diz respeito a sua extensa produção periódica, 

constatamos 35 títulos publicados no século XIX, entre eles, destacamos o já citado Gênio 

Brasileiro (1831-1839); Echo Constitucional (1836 a 1843); Astro Resendense (1864-1873); 

Resendense (1874-1888); Itatiaya (1876-1890); Timburibá (1887-1936). 

No período que contempla o recorte de 1843 a 1864, Resende viveu um hiato de 21 

anos em sua produção periódica, foi durante este vasto lapso de tempo os anos de maior 

florescimento da cafeicultura. Como destaca Antônio Carlos da Silva: 

Isso não significa dizer que não havia circulação de jornais e ideias 

na cidade. Podemos perceber que, durante esses anos, os proprietários rurais, 

comerciantes e outros personagens locais se valeram dos jornais editados no 

Rio de Janeiro para expor opiniões, fazer denúncias e elogios a seus pares, 
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além de divulgar suas ações políticas e fortalecer seus laços de 

sociabilidade.
1
 

 

Questionando o significado da imprensa periódica no contexto sócio-político e 

econômico, a imprensa é vista como instrumento fundamental da expressão dos conflitos 

reinantes, nas sociedades onde se produz, ora referenciando e difundindo o “status-quo” 

vigente, ora colocando-se de várias formas como elemento de oposição à ordem vigente. 

Objetivando compreender a imprensa em função de sua historicidade, destacamos o papel da 

imprensa regional como manifestação local de periodismo, que se molda em função das 

determinações dos centros homogêneos de poder, mas não de forma mecânica. Ainda que se 

considere que “a história da imprensa é a própria história do capitalismo”
2
, a imprensa 

regional sofre as pressões das condições locais, mesmo espelhando-se na grande imprensa 

nacional, ela é antes de qualquer coisa, produto da sociedade local, expressando seus conflitos 

e lutas. 

A imprensa de Resende, enquanto expressão de imprensa regional, desempenhou 

importante papel como instrumento de adequação da região às necessidades históricas da 

sociedade local, estabelece diversas mediações entre as propostas e necessidades dos grupos 

dominantes locais e a comunidade de uma forma geral, exercendo papel de influenciador de 

opinião pública em um momento de grandes transformações do cenário regional. Nem sempre 

nesses momentos, a região respondeu prontamente as exigências do sistema, apresentando em 

determinados momentos forças sociais contrárias à sua expansão local, ora colocando-se 

favorável à modernidade e as inovações, ora colocando-se como defensora da “conservação” 

e da “tradição”. 

O Jornal Itatiaya, endossou o brilhantismo, a importância e influência da via 

periódica, através da publicação datada em treze de novembro de 1880, na qual expunha um 

texto do espanhol republicano Emilio Castellar: 

Quando tomo em minhas mãos um grande jornal, quando corro as 

suas colunas, quando considero a diversidade de suas matérias e a riqueza de 

suas notícias, não posso deixar de sentir um momento de orgulho pelo meu 

século e de compaixão para os séculos que não conheceram este portento da 

inteligência humana, a criação mais extraordinária entre todas as criações. 

Pois compreendo sociedades sem maquinas à vapor, sem telégrafos, 

sem as mil maravilhas que a indústria moderna semeou na via triunfal do 

                                                           
1
 SILVA, Antônio Carlos da. O cotidiano da imprensa e a imprensa no cotidiano:espaços públicos e a defesa da 

“lavoura” em Valença no século XIX. Tese (doutorado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2016. 
2
 SODRÉ. Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4 ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. 
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progresso, adornada com tantos monumentos imortais; porém não 

compreendo uma sociedade sem este livro imenso da imprensa diária, no 

qual registram uma legião de escritores que devem ser sagrados para o povo, 

as nossas angustias, as nossas vacilações cotidianas, os nossos temores, e os 

graus de perfeição que vamos alcançando na obra de realização de um ideal 

de justiça a face da terra. 

 

Logo abaixo vem reforçar: 

Importa pouco o silencio calculado em umas ocasiões, a parcialidade 

em outras, a justiça, até a mentira, porque dessa guerra das forças 

intelectuais resulta a vida total, como das sombras resulta a harmonia de um 

quadro. Melhor seria que não houvesse nem moléstias físicas, nem desgraças 

morais, porém é tão difícil retificar a sociedade como a natureza e suas leis 

são tão complicadas como as leis mecânicas do universo, e as vezes tão 

fatais.  

(...) Obra maravilhosa é a de um jornal, obra de ciência e de arte. 

Seis séculos não poderiam ainda rematar a catedral de colônia, e um dia 

basta para rematar a obra imensa de um jornal. Não se podem medir os grãos 

de vida, de luz, de progresso, que há em cada folha do coro imortal que 

forma a imprensa. Nele se encontram desde as insignificantes notícias 

relativas aos seres mais desconhecidos, até o discurso que ressoa na mais alta 

tribuna e comove todas as inteligências: desde as sensações fugazes de um 

baile até as obras de arte, que giram serenas na região da imortalidade. 

A partir da interpretação da impressa regional através do exemplo resendense, este tem 

uma diferenciação básica, tendo um referencial não só geopolítico, como também 

socioeconômico e cultural, devido sua localização estratégica Resende sofre influências do 

Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, pela sua vasta região.   

 

ITATIAYA: A IMPRENSA REGIONAL E UM BREVE OLHAR SOBRE O MOVIMENTO 

ABOLICIONISTANO INTERIOR FLUMINENSE 

Essa pesquisa surgiu tendo em vista o uso da imprensa como fonte primária, 

analisando-a segundo o método indiciário, tendo em vista a micro história, em que se analisa 

o “micro”, para se entender o “macro”, o que nos possibilita compreender as particularidades, 

através dos vestígios, identificando o posicionamento das representatividades de poder. O 

periódico Itatiaya que circulou no município do ano de 1876 até o início do século XX, tendo 

sua primeira edição em 21 de outubro de 1876 sob o comando do gerente José Ribeiro dos 

Santos Alves, tendo como redator o Bacharel J.A. Ribeiro da Luz. Esse periódico era 

publicado semanalmente contendo quatro páginas, sendo as duas primeiras, noticiários em 

geral, a terceira com conteúdo de entretenimento e a quarta página com classificados. O 
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referido jornal, pode ser localizado no Arquivo Histórico de Resende, sediado na Fundação 

Casa de Cultura Macedo Miranda. Até o presente momento, foi possível identificar dentro da 

imprensa de Resende oitocentista, a forte atuação do periódico Itatiaya. 

Mesmo se intitulando com um “periódico imparcial dedicado a assuntos sociais”, é 

possível constatar seu posicionamento crítico frente às questões nacionais, a exemplo do 

movimento abolicionista em Resende que se propagou através da imprensa e o tema 

“abolição”, especialmente em 1885, fomentou à redação calorosas discussões para alimentar 

as páginas do jornal Itatiaya, sendo elemento de fortes debates e contradições. A junção e 

interdependência do movimento com a imprensa, fará de um o sustentáculo do outro e 

consequentemente neutralizará as forças da instituição “escravidão”, que até então parecia ter 

bases sólidas.Visto isso, o jornal Itatiaya era um veículo de informação à população sobre o 

que estava acontecendo tanto na cidade de Resende, quanto na capital do Império. Os debates, 

por vezes calorosos em que seus articuladores enfatizavam uma notícia demonstrava a riqueza 

e a liberdade que se tinha para relatar um fato. Suas publicações serviam igualmente para 

tornar pública as atas da câmara de Resende, bem como as notícias de interesse público, desde 

a compra de um imóvel, o valor que foi pago e quem o adquiriu, até a distribuição do fundo 

de emancipação. 

Iniciou-se em 31 de janeiro de 1885, uma coluna intitulada “O abolicionismo” que se 

repetiu por doze edições, encerrando em 25 de abril de 1885, nos propusemos a analisá-la 

brevemente de modo a compreender como se estruturou o movimento abolicionista em 

Resende. O jornal Itatiaya dedicou durante quatro meses especial atenção à temática 

antiescravista, nela trazia uma postura afirmativa em favor da lavoura (fonte prima de renda), 

exaltava os senhores abolicionistas, as leis em tramitação a serem votadas e propunha 

reflexões na busca por alternativas viáveis para a lavoura se manter mesmo após a abolição. 

Para confirmar tal posicionamento, citamos um trecho do Jornal Itatiaya: 

 

A escravidão na época atual constitui por sua natureza um 

verdadeiro contrassenso, uma monstruosidade política e social. 

Na antiguidade tinha sua explicação como uma necessidade para dar 

maior elastério a atividade militar, que era de todo o ponto indispensável nas 

evoluções primitivas da humanidade. 

Hoje não. O nosso século é do trabalho e da indústria. A 

permanência desta instituição, de natureza completamente provisória, torna-

se um grande obstáculo para o desenvolvimento gradual e progressivo da 

vida industrial. 
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É verdade que o exército por tanto preponderadamente da atividade 

servil, como o único fator de fortuna particular e público, prejudicou 

profundamente a sociedade brasileira. 

O espirito de desconfiança, o caráter de excessiva irritabilidade, o 

amor pelo mando, o direito de castigar severamente a mais simples falta, 

exigindo dos instrumentos do trabalho a mais absoluta passividade e 

obediência às ordens recebidas, tornam os possuidores de escravos 

incompatibilizados com o emprego do trabalho livre, visto não poderem ali 

dar expansão ao gênio que lhes formou o meio em que foram criados.    

 

 E ainda expõe:  

A instituição da escravidão é uma causa odiosa e abominável; não tem 

justificativa alguma. Nenhum argumento existe que possa fundamentar a 

privação da liberdade do homem, reduzindo-o a um estado que repugna a 

natureza e a dignidade humana. 
3
 

Desse modo, vimos que era paradoxal o posicionamento desta coluna, pois se 

inclinava a favor da abolição, todavia dotada de cautela para com a lavoura, a preocupação 

maior era de interesse econômico frente às nações desenvolvidas, acima do caráter 

humanitário que a questão abolicionista pode acarretar. Nomes como o de Joaquim Nabuco e 

José do Patrocínio eram constantemente exaltados pelo jornal visto sua luta e 

representatividade na presente questão em escala nacional, saudavam também os conterrâneos 

que se apropriavam da causa e libertavam seus escravos, não somente no período em que a 

coluna “O abolicionismo” esteve em circulação, pois o assunto permaneceu em voga pelas 

páginas do Itatiaya até a Lei Áurea.  

Sobre a lavoura, o jornal relata o atraso no ramo mais importante da economia, a 

agricultura. Responsabiliza a falta investimento do governo nesse setor, alegando que a 

administração pública em grande parte é a culpada por não subsidiar inovações para 

modernizar a lavoura e vir refletir nas colheitas e faturamentos, por outro lado os centros 

agrícolas responsabilizam tal atraso à “falta de braços” na lavoura, problema esse que poderia 

ser suprido através do incentivo à imigração - segundo eles-,no mais o problema poderia ser 

solucionado sobretudo com uma lei sábia previdente e zelosa que obrigue os ociosos ao 

trabalho e que esta lei seja efetivamente executada.  

Através das páginas do Itatiaya é possível acompanhar em escala reduzida, o cenário, 

as interferências e transformações da sociedade oitocentista. Diferentemente do contexto que 

se enquadrava as cidades de Vassouras e Valença, por exemplo, Resende absorvia as 

                                                           
3
ITATIAYA. (1885-1889), Resende. Acervo pertencente ao Arquivo histórico de Resende. 
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mudanças sem grandes transtornos, a isso muito se deve ao fator geográfico, sua proximidade 

com a província de São Paulo impulsionou seu posicionamento abolicionista e posteriormente 

republicano. Contudo esta inclinação não era unânime, havia uma parcela da população que 

pendia ao conservadorismo tal qual era presente na mentalidade dos grandes latifundiários 

escravocratas. 

Segundo o olhar abolicionista a manutenção da escravidão estaria intimamente ligada 

ao atraso industrial do Brasil. O elemento servil foi por muito tempo visto como o único fator 

de fortuna particular e pública, porém a posse de escravo foi se ressignificando a um habito 

arraigado e que satisfazia a vaidade, pois enquanto elemento econômico é visto que na grande 

lavoura passava por lamúrias. A todo momento vemos o periódico defender a causa da 

lavoura, a hipótese é que isso se deve sobretudo como justificativa frente seu público -

pequenos e médios proprietários de terras, comerciantes, profissionais liberais, etc, portanto 

defendia a causa da liberdade, sem por uma vírgula desviar-se do resguardo e preocupação 

com a lavoura.  

O interesse dos lavradores consistia na manutenção da escravidão, desse modo as leis 

abolicionistas serviram para manter a ilusão sobre a permanência das bases escravocratas, não 

havendo tempo hábil para o preparo de uma nova organização de trabalho. 

O projeto que daria forma à lei Saraiva Cotegipe (Lei dos Sexagenários) foi 

rigidamente criticado pelos integrantes do movimento abolicionista. Àquela época não havia a 

formalidade do registro civil e a declaração do cativo com mais de sessenta anos, ou seja, o 

computo de sua idade se valia da indicação de seu proprietário, o qual indicava conforme lhe 

interessasse, ora aumentando a idade, ora diminuindo, se valendo das condições que o escravo 

se encontrasse, pois essa lei os isentava da responsabilidade sobre os libertos, essa “liberdade” 

não garantiria ao ex-escravo o descanso nem o repouso, ao mesmo tempo a lei era uma 

funesta inovação na causa antiescravista. Por outro lado, esse projeto de lei previa o aumento 

de impostos para acúmulo no fundo de emancipação que viria ser fonte de indenização aos 

detentores de escravos que os libertarem, entretanto era inviável aos senhores no sentido que, 

era o“seu” o dinheiro que receberiam pelo valor do seu escravo, muitas vezes a quantia 

recebida (dado a desvalorização do cativo de idade avançada) não era compensatória se 

comparado ao acúmulo dos impostos ao longo do tempo. Afirmavam ainda que os escravos 

privilegiados com a liberdade já estariam alquebrados pelos anos e pela dura labuta, 

sobrevivendo muito acima da expectativa de vida, já em estado miserável, sem um leito para 

repousar, sem a companhia dos parentes, sem pátria, sem sequer um pedaço de terra onde 
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possa cavar sua sepultura, terra essa que se concede aos imigrantes, a liberdade aos 

sexagenários seria recebida com risos e lágrimas.
4
 

                                                           
4
ITATIAYA. (1885-1889), Resende. Acervo pertencente ao Arquivo histórico de Resende. 
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“OCUPAR E RESISTIR”: AS OCUPAÇÕES DE ESCOLAS NA 

REDE ESTADUAL FLUMINENSE (2016) 

Graciella Fabrício da Silva

 

 

Em 2016, o estado do Rio de Janeiro foi sacudido por uma onda de ocupação de 

escolas. O movimento teve início em março do referido ano e contou com a adesão de 

estudantes de instituições com perfis diversos. Participaram alunos da rede de escolas técnicas 

(FAETEC), da Secretaria de Educação e do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro. Mesmo com toda essa diversidade, alguns elementos em comum 

permearam a luta dos secundaristas. Esses elementos podem ser mais facilmente observados 

se considerada a conjuntura política e econômica nacional e, mais especificamente, a do 

estado do Rio de Janeiro. 

As ocupações de escolas ocorreram em um momento de crise estrutural do capital. A 

fim de manter a sua posição enquanto classe dominante – assim como a sua hegemonia –, as 

burguesias nacionais e internacionais recorreram a políticas de austeridade, de cunho 

neoliberal. Essas políticas implicaram no aumento da exploração dos trabalhadores de 

diversos setores, inclusive os da educação.  

No Brasil, as políticas neoliberais começaram a ser implementadas na década de 1990 e 

visavam a transferência da produção de diversos setores da economia do Estado para o setor 

privado. Nesse sentido, foram realizadas privatizações de empresas estatais. A educação foi 

impactada por essas políticas através da redução de investimentos públicos, assim como pela 

implementação de mecanismos que visavam aumentar a exploração do trabalho nas escolas e 

a gerar competição entre todos aqueles que integravam a comunidade escolar. Currículos pré-

definidos, avaliações externas e pagamento de bonificação às escolas e profissionais que 

atingissem metas pré-determinadas integravam o pacote implementado em vários estados e 

municípios. No estado do Rio de Janeiro, esses itens integravam o “Planejamento Estratégico” 

da Secretaria de Estado de Educação, que caracterizou a política educacional dos governos de 

Sérgio Cabral Filho (2007-2014). O responsável pela sua implementação foi o economista 
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Wilson Risolia (presidente da empresa Falconi – Consultores de Resultados)
1
, que ocupou o 

cargo de secretário de educação do estado do RJ durante esse período. Tal política, além das 

já citadas ações, também englobava o fechamento de turmas, turnos e escolas em várias 

cidades do estado fluminense. 

A experiência realizada no Brasil seguia o mesmo modelo aplicado em outros países. O 

Chile implementou política semelhante na década de 1980, ainda durante a vigência da 

ditadura de Augusto Pinochet. Através de decretos aprovados em 1980 e 1981, ocorreu a 

descentralização do financiamento e da administração das escolas e das universidades 

chilenas. Por meio desses decretos (reunidos, na década de 1990, na LOCE), a educação foi 

municipalizada e privatizada. Além das escolas mantidas com recursos públicos, passaram a 

existir escolas e universidades particulares subvencionadas pelo Estado. Alegava-se que o 

financiamento estatal impedia a expansão do ensino médio.  

Pouca coisa mudou após a redemocratização do país. Os governos democráticos pouco 

ou nada fizeram para alterar a estrutura educacional herdada da era Pinochet. Segundo 

Dagmar Zibas
2
, a Ley de Impuestos de Renta, criada em 1993, possibilitava a cobrança de 

mensalidade pelas escolas particulares de ensino fundamental e médio subvencionadas pelo 

Estado. A mesma liberdade foi concedida às escolas municipais de ensino médio (liceus). 

Porém, as escolas desse último tipo, “por abrigar a população mais pobre, nunca puderam, 

em sua maioria, contar com esses recursos”
3
. Assim, é possível inferir que a extrema 

liberalização da exploração econômica capitalista da educação não permitiu outra coisa que 

não a ampliação dos lucros dos empresários e das Igrejas, proprietários das escolas privadas 

chilenas.  

Segundo a bibliografia produzida por diversos pesquisadores
4
, além do Brasil e do 

Chile, Estados Unidos, México e Argentina foram países que implementaram contrarreformas 

                                                 
1 SILVA, Fabrício Fonseca da. “Os intelectuais orgânicos da reforma gerencial da educação: uma análise sobre 

o Falconi Consultores de Resultado”. Anais do XVII Encontro de História da Anpuh-Rio. Instituto 

Multidisciplinar, UFRRJ, Campus Nova Iguaçu. 8 a 11 de agosto de 2016. P. 5. 

2 ZIBAS, Dagmar M. L. “A Revolta dos Pinguins” e o novo pacto educacional chileno. Revista Brasileira de 

Educação. v. 13. n. 38 maio/ago. 2008. 

3 Ibidem, p. 201. 

4 A lista de pesquisas que se debruçam sobre a temática das contrarreformas neoliberais na educação é extensa. 

Porém, para a elaboração deste artigo, utilizei como referência os trabalhos que se seguem: COSTA, Fabio 

Luciano Oliveira. “As reformas educacionais na América Latina na década de 1990”. Ver a educação, v. 12, n. 

1, p. 65-88, jan./jun. 2011; FREITAS, Luiz Carlos de. “Reformadores empresariais da educação: Da 

desmoralização do magistério à destruição do sistema público de educação.” Educação & Sociedade. Vol. 33, n. 

119. Abril-Junho de 2012. Pp. 379-404; GENTILLI, Pablo.  “Neoliberalismo e educação: manual do usuário.” 

IN: SILVA, T. T. da & GENTILI, P. (Orgs.). Escola S.A.: quem ganha e quem perde no mercado educacional 

do neoliberalismo. Brasília, DF: CNTE, 1996; KLEES, Steven J. et al. “Privatização da educação: experiências 
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na educação nesses mesmos moldes. O resultado concreto dos ditames neoliberais adotados 

na educação pública desses países foi a sua precarização. No entanto, sua implementação não 

foi bem recebida entre os trabalhadores da educação, que resistiram a essa contrarreforma 

através de greves com reivindicações que se apresentavam como alternativas às imposições 

dos governos. As já citadas ocupações de escolas pelos estudantes também se inserem nessa 

contraposição às políticas neoliberais.  

No Brasil, o movimento de ocupação de escolas começou em 2015, em São Paulo. Os 

estudantes, protagonistas mobilização, iniciaram o ato a partir do anúncio do fechamento de 

mais de noventa escolas para a realização do que o governo do estado, liderado por Geraldo 

Alckmin (PSDB), chamava de “reorganização escolar”
5
.  Eles se baseavam na experiência 

histórica dos secundaristas e universitários do Chile que, em 2006, realizaram o que ficou 

conhecida como a “Revolta dos Pinguins”. 

O movimento dos estudantes paulistas foi o estopim para que uma onda de ocupações se 

espalhasse por outros estados brasileiros. Ainda em 2015, estudantes da rede estadual de 

Goiás ocuparam escolas contra a entrega da gestão da rede pública de ensino goiana para 

organizações sociais da iniciativa privada (OSs).  

No estado do Rio de Janeiro, o movimento ocorreu em apoio à greve dos profissionais 

da educação da rede estadual, que paralisaram suas atividades contra o sucateamento imposto 

às unidades de ensino pelas políticas neoliberais ditadas pelo governo do estado.   

No dia 17 de março de 2016, os secundaristas ocuparam o Colégio Estadual Luiz Reid, 

no município de Macaé, no norte do estado. Quatro dias depois, ocorreu a ocupação do 

Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, a primeira da capital do estado a ser ocupada 

pelos estudantes. O movimento do Mendes de Moraes impulsionou uma onda de ocupações 

em todo o estado, que envolveu, além das escolas da rede subordinadas à Secretaria de Estado 

de Educação, escolas técnicas da Fundação de Amparo à Escola Técnica (FAETEC), que 

pertence à Secretaria de Ciência e Tecnologia. No dia 5 de abril, a Escola Técnica Estadual 

Helber Vignoli Muniz, localizada em Saquarema, na região das Baixadas Litorâneas, 

transformou-se na primeira escola da rede FAETEC a ser ocupada. Apesar de distintas, as 

                                                                                                                                                         
dos Estados Unidos e outros países”. Revista Brasileira de Educação. v. 20, n. 60. Jan.-Mar. Pp. 11-30. 2015; 

KRAWCZYCK, Nora Rut et al. “Homogeneidade e heterogeneidade nos sistemas educacionais: Argentina, 

Brasil, Chile e México”. Cadernos de Pesquisa, v. 36, n; 129, p. 673-704, set./dez. 2006; PERONI, Vera M. V. 

et al. “Estado e Terceiro Setor: As novas regulações entre o público e o privado na gestão da educação básica 

brasileira”. In: Educação e Sociedade. Campinas, vol. 30, n, 108, p. 761-778. Out. 2009.  

5 CAMPOS, Antonia M., MEDEIROS, Jonas; RIBEIRO, Márcio M. Escolas de luta. São Paulo: Veneta, 2016. 
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duas redes passavam por problemas semelhantes, decorrente do sucateamento imposto a todo 

sistema educacional público mantido pelo governo estadual através dos cortes de recursos 

destinados às escolas públicas sob sua responsabilidade.  

Os estudantes das unidades escolares ligadas à SEEDUC reivindicavam o atendimento 

dos itens que constavam na extensa pauta dos profissionais de educação: reajuste salarial, 

nenhuma disciplina com menos de dois tempos, jornada de trabalho de 30 horas semanais 

para funcionários, realização de concurso público para funcionários técnico-administrativos, 

não ao aumento da contribuição previdenciária, abono das greves anteriores, cumprimento da 

reserva de 1/3 da carga horária para atividades de planejamento extraclasse (lei 11.738/2008), 

eleição direta para a direção das escolas estaduais, redução do número de alunos em sala de 

aula, fim da GIDE, fim do SAERJ/SAERJINHO, fim do currículo mínimo. Além disso, 

reivindicavam melhorias em questões pertinentes à realidade de cada escola. 

A ocupação das escolas foi organizada de forma autônoma pelos estudantes. O ato de 

ocupar a instituição educacional foi previamente deliberada em assembleias realizadas pelo 

corpo discente de cada unidade escolar. Decidindo pela ocupação, os estudantes assumiam o 

controle da escola, organizando-se em diferentes comissões, cada uma responsável por uma 

função, como alimentação, segurança e comunicação. Para isso, contaram com o suporte de 

diversas associações estudantis, como a Associação Estadual dos Estudantes Secundaristas do 

Rio de Janeiro (AERJ), a União Nacional dos Estudantes Secundaristas (UBES), a Associação 

Nacional dos Estudantes Livre (ANEL), a União da Juventude Revolucionária (UJR), a União 

da Juventude Socialista (UJS), o Juntos! (juventude do Partido Socialismo e Liberdade – 

PSOL) e inúmeras outras entidades locais. Havia, também, a participação de estudantes 

independentes, que não eram filiados a nenhuma organização.  

Uma vez ocupadas, os estudantes se encarregavam de manter a escola funcionando. 

Uma das comissões ficava encarregada da organização das atividades culturais e pedagógicas 

que seriam realizadas na ocupação. Para isso, contavam com o apoio de movimentos sociais 

ligados a pautas diversas (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), SEPE-RJ, 

do movimento negro e do movimento feminista) e de trabalhadores independentes de 

diferentes áreas. Profissionais do jornalismo, da música, do teatro, da educação básica e de 

universidades (das redes pública e privada), da psicologia, da geologia, da agricultura (MST), 

além de estudantes universitários/as, disponibilizaram-se a promover ações na forma de 
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apresentações musicais, oficinas, “aulões” e palestras com a finalidade de fortalecer e 

demonstrar o seu apoio ao movimento estudantil.  

As atividades realizadas nas ocupações abrangiam temáticas diversas e, de alguma 

forma (especialmente aquelas relacionadas às disciplinas de História, Geografia, Filosofia e 

Sociologia), dialogavam criticamente com a luta travada pelos estudantes e profissionais da 

educação e com o debate político em curso em nível nacional. Tal fato fortaleceu o 

componente político-ideológico de teor contra-hegemônico do movimento. Assim, é possível 

afirmar que as escolas ocupadas simbolizavam não apenas do desejo de transformação social 

de quem apoiava a ação, mas também sinalizavam para a importância e o papel da educação 

na promoção dessa transformação.  

Uma vez desencadeado o movimento, foi prontamente estabelecida uma rede de apoio e 

de solidariedade entre os estudantes das escolas ocupadas, que percorriam escolas em outros 

bairros ou até mesmo em outros municípios para oferecer suporte. O apoio mútuo entre os 

estudantes extrapolou as fronteiras regionais. Secundaristas de outros estados ajudavam a dar 

visibilidade às ocupações por meio das redes sociais. Não demorou muito até que o 

movimento ganhasse projeção internacional. Estudantes paraguaios (que também ocuparam 

diversas escolas em seu país no mesmo período em que o movimento ganhava a adesão de 

outras unidades escolares no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil, como o Ceará e 

Bahia) gravaram vídeos e enviaram mensagens de apoio aos secundaristas fluminenses. 

Segundo o depoimento de um estudante ocupante do Colégio Estadual Professor Renato 

Azevedo, no município de Cabo Frio, os discentes brasileiros e paraguaios mantinham contato 

constante através de grupos no aplicativo Whatsapp, onde expressavam apoio mútuo e 

trocavam informações sobre os rumos do movimento. Secundaristas que ocupavam o Colégio 

Estadual Heitor Lira, na capital do estado, publicaram na página da ocupação no Facebook
6
 

uma fotografia de estudantes mexicanos onde se lê: “#ocupatudo Así como desde México 

apoyamos la lucha de los trabajadores y estudiantes de Rio de Janeiro CNTE Sección XVIII¨. 

A comunicação, aliás, cumpriu um papel fundamental na divulgação das demandas e do 

cotidiano das escolas ocupadas. Por meio das redes sociais, os estudantes fizeram o 

contraponto à narrativa da mídia hegemônica sobre o movimento. Através de fotografias, 

vídeos e textos, os estudantes expuseram a situação deplorável de suas escolas, assim como da 

realidade vivenciada pelas classes subalternas. 

                                                 
6 OCUPA HL. Disponível em: <https://www.facebook.com/ocupahl/>. Acesso em: 25 de maio de 2018. 

https://www.facebook.com/ocupahl/


ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

558 

 

Entre todas as escolas ocupadas no estado, a ocorrida no CAIC Tiradentes e no Colégio 

Estadual Reverendo Hugh Clarence Tucker (ambas as escolas situadas na periferia do 

município do Rio de Janeiro) talvez seja a mais simbólica da realidade acima descrita. O 

CAIC Tiradentes localizava-se no Caju até o ano de 2012, quando foi removido e transferido 

para o prédio do C. E. Reverendo Hugh Clarence Tucker, no Morro da Providência. O local 

onde o CAIC funcionava há mais de vinte anos (segundo o relato dos estudantes na página 

oficial da ocupação
7
) foi transformado em uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). A 

partir de então, as duas escolas passaram a compartilhar o mesmo prédio, que funcionava em 

condições precárias. Além da precariedade das instalações da escola, estudantes e toda a 

comunidade escolar viviam um cotidiano marcado pela exposição à violência policial 

resultante da “guerra às drogas” (eufemismo usado para ocultar aquilo que é, na verdade, uma 

guerra aos pobres). Cenas desse dia a dia foram relatadas pelos estudantes ocupantes nas redes 

sociais. No dia 05 de maio de 2016, fizeram as seguintes postagens:  

 

Nossos amigos, da nossa sala, estão contando dezenas de relatos sobre a 

violência na Providência. Medo de morrer. Casas arrombadas. Tiro nas 

portas. Não queremos mais viver isso! 

O ato de amanhã está mantido! 

Contra a SEEDUC e contra essa guerra aos moradores. 

Concentração às 8h no Caic Tiradentes. 

 

NOTA EM APOIO AOS ALUNOS QUE OCUPARAM A SEEDUC E 

CONTRA O TERROR DE ESTADO NA NOSSA COMUNIDADE ! 

 

infelizmente [sic], em vista do tiroteio presente na localidade onde o colégio 

ocupado CAIC/Reverendo está situado, com a invasão policial no Morro da 

Providência, os alunos ocupantes não podem ir por causa da violência 

presente nesse exato momento e até algumas horas atrás quando começou 

tudo! Mas damos total apoio e forças à [sic] vocês! Estamos juntos nessa 

luta!  

Menos armas, mais livros! 

 

#Ocupatudo 
 

Estudantes de escolas consideradas “modelos” pela SEEDUC também aderiram ao 

movimento. Localizado no bairro do Andaraí, na capital do estado, o Colégio Estadual Chico 

Anysio (CECA) era considerado uma das escolas-modelo da secretaria e contava com uma 

proposta pedagógica elaborada por uma “parceria público-privada” estabelecida entre a 

                                                 
7 “Ocupa CAIC/Reverendo Hugh Clarence Tucker”. Disponível em: <https://www.facebook.com/Ocupa-

CAICReverendo-Hugh-Clarence-Tucker-1064014160338123/>. Acesso em: 01 de maio de 2018. 

https://www.facebook.com/Ocupa-CAICReverendo-Hugh-Clarence-Tucker-1064014160338123/
https://www.facebook.com/Ocupa-CAICReverendo-Hugh-Clarence-Tucker-1064014160338123/
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SEEDUC, o Instituto Ayrton Senna, a transnacional P&G e o Citi Foundation. Se o CECA 

não possuía problemas estruturais tão graves, como o CAIC/Reverendo anteriormente citado, 

o Colégio Estadual Edmundo Silva (Araruama) e o Colégio Estadual Professor Renato 

Azevedo (Cabo Frio), quais seriam as suas motivações para ocupá-lo? A resposta é 

encontrada na postagem do dia 2 de junho de 2016, em um texto escrito a respeito da 

desocupação da escola na página criada pelos estudantes do CECA, no Facebook. Segundo o 

relato, a ocupação do Chico Anysio começou quando   

 

criou-se, em um grupo de alunos, a consciência de que era necessária uma 

posição, uma mobilização que apoiasse a greve dos professores e fizesse 

frente ao sucateamento das escolas que não eram do seleto grupo de escolas 

privilegiadas, a vitrine do estado. [...] Como colégio de referência, era nosso 

dever olhar para escolas como o Mendes de Moraes e dizer, de forma direta: 

“vocês não estão sozinhos”
8
. 

 

 

O mesmo ocorreu no Colégio Estadual José Leite Lopes/Núcleo Avançado em 

Educação (CEJLL/NAVE). Em uma postagem na página da ocupação no Facebook, os 

estudantes compartilharam uma reflexão crítica sobre o conceito de “escola modelo”, crítica 

essa que fundamentava a motivação da ocupação do CEJLL/NAVE pelos estudantes: 

 

NAVE 

“Mais do que uma escola inovadora. Mais do que um centro de pesquisas. 

Mais do que um pólo [sic] tecnológico. NAVE é um centro de pensamento 

sobre a educação brasileira.” 

 

Essa é uma das frases que estão estampadas no NAVE – Núcleo Avançado 

em Educação – um programa de Ensino Médio Integrado Profissionalizante 

desenvolvido pelo Oi Futuro em parceria com as Secretarias de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro e Pernambuco. 

No Rio de Janeiro, o programa funciona no Colégio Estadual José Leite 

Lopes, localizado na Tijuca. Inaugurado há dois anos, o colégio estadual 

junto com o programa inovador vêm trazendo resultados convincentes que o 

colocam em um [sic] condição de “escola modelo”. Dos melhores resultados 

no ENEM a uma estrutura física invejável: é realmente essa a escola que 

queremos? Os resultados devem ser uma consequência ou o foco de uma 

“escola modelo”? 

 

                                                 
8 Disponível em: https://www.facebook.com/ocupachicoanysio/posts/717985811672755. Acesso em: 17 de 

julho de 2018. 

https://www.facebook.com/ocupachicoanysio/posts/717985811672755
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O contexto de toda a rede estadual de ensino é bem diferente da realidade do 

NAVE, mesmo assim, “a menina dos olhos do Rio” sofre com o 

sucateamento da educação da cidade. [...]
9
  

 

Tão logo o movimento começou a ganhar visibilidade e apoio de parcelas significativas 

das camadas populares da sociedade, a Secretaria de Educação recorreu à utilização de um 

conjunto de instrumentos, a fim de criar um consenso com a sociedade e evitando, assim, que 

a ampliação do movimento colocasse em risco as bases da sociedade burguesa. Por meio da 

aliança com determinados segmentos da sociedade civil e seus aparelhos privados de 

hegemonia, sobretudo a mídia empresarial (dentre a qual determinados segmentos tinha 

contratos com a SEEDUC para o desenvolvimento de projetos educacionais) e as redes 

sociais, o governo do estado, através da SEEDUC, buscou convencer a população da 

necessidade de manter o seu apoio ao projeto hegemônico e, assim, diminuir a adesão popular 

ao movimento protagonizado pelos estudantes. Nesse sentido, é bastante significativa a fala 

do então secretário de educação, Antônio José Vieira Neto, no dia 16 de abril de 2016, em 

entrevista ao site G1. Neto afirmou reconhecer a legitimidade do movimento estudantil e a 

existência de problemas na infraestrutura em 50 escolas. No entanto, explicitou seu incômodo 

perante a politização do movimento.  

 

Todo movimento de jovens, de estudantes é sempre legítimo. Se o jovem se 

propõe a colocar uma questão, ele tem legitimidade nisso. Até porque me 

alinho com os jovens quando fazem crítica ao modelo do Ensino Médio. [...] 

O risco que estamos vendo é ver esse movimento submergir numa discussão 

que é política de enfrentamento. É real, é claro, o jovem milita. Mas se o 

movimento político contra um governo for colocado como carro de frente 

vai dificultar a discussão qualitativa. Eu quero propor a mudança necessária 

[...]
10

 

 

No dia 05 de maio do referido ano, os estudantes decidiram ocupar a sede da SEEDUC 

para obter uma negociação com o secretário da pasta. 

 A continuidade e o crescimento do movimento gerou uma crise institucional na 

Secretaria de Educação. No dia 06 de maio, Caio Castro Lima, chefe de gabinete da 

Secretaria, pediu exoneração do cargo. Segundo a jornalista Berenice Seara, do jornal Extra, o 

pedido ocorreu depois de um desentendimento entre Caio Castro e Antônio Neto. Castro 

                                                 
9 Disponível em: https://www.facebook.com/ocupaCejllNave/.  Acesso em: 18 de julho de 2018.  

10 “Ocupação de escolas é legítima, diz secretário de educação do RJ”. G1. 16 de abril de 2016. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/ocupacao-de-escolas-e-legitima-diz-secretario-de-educacao-

do-rj.html>. Acesso em: 23 de maio de 2018. 

https://www.facebook.com/ocupaCejllNave/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/ocupacao-de-escolas-e-legitima-diz-secretario-de-educacao-do-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/ocupacao-de-escolas-e-legitima-diz-secretario-de-educacao-do-rj.html
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havia garantido a realização de uma reunião com representantes dos professores em greve e 

dos estudantes que ocupavam as escolas estaduais. A reunião havia sido agendada por ele 

após a ocupação da sede da Secretaria pelos estudantes no dia anterior. Antônio Neto, porém, 

recusou-se a receber a categoria. Ainda segundo a jornalista, o conflito entre os dois já havia 

se manifestado em outras ocasiões após o início da greve e das ocupações. Caio Castro havia 

aceitado algumas reivindicações dos profissionais da educação em greve, especificamente 

aquelas que não envolviam despesas financeiras. Porém, em audiência realizada no Tribunal 

de Justiça do estado, Neto afirmara que não teria condições de cumprir o acordo feito pelo 

chefe de gabinete com os grevistas e os ocupantes
11

. 

Durante o período em que as escolas estiveram ocupadas, ocorreram movimentos 

estimulados pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade de 

incentivar a desocupação das unidades escolares da rede que haviam sido apropriadas 

pelas/pelos estudantes. Eventos com o nome “Desocupa Já” foram criados nas redes sociais 

para pressionar o término das ocupações. Em algumas ocasiões, o movimento adquiriu um 

caráter de violência explícita, com invasões, depredações e ameaças a estudantes que 

integravam as ocupações. O caso mais emblemático dessas ações violentas ocorreram no 

Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, que vivenciou uma série de ataques, havendo, 

inclusive, ameaças a uma das professoras lotadas na instituição.  

Em meio a pressões para desocupar e a rotina de atividades, ações de solidariedade e 

ajuda mútua entre as ocupações, reuniões e audiências de negociação foram realizadas entre 

estudantes ocupantes e representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público e da 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Entre os dias 16 e 24 de maio de 2016 

foram realizadas cinco audiências na 2ª Vara da Infância e da Juventude para abordar a pauta 

de reivindicações do movimento. As audiências foram divididas em temas, referentes a Passe 

Livre/RioCard, Sistema de Avaliação Estadual/Currículo Escolar, Alimentação e Merenda e, 

por último, Segurança e Funcionários. Ao fim dessas audiências, embora não tenha alcançado 

a vitória de toda a pauta, o movimento secundarista consolidou conquistas significativas, 

listadas abaixo:  

 

 

                                                 
11 SEARA, Berenice. “Crise na Educação: chefe de gabinete pede exoneração”. Extra. 6 de maio de 2016. 

Disponível em: < https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/crise-na-educacao-chefe-de-gabinete-pede-

exoneracao-19247469.html?utm_source=WhatsApp&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar>. 

Acesso em: 29 de maio de 2018. 

https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/crise-na-educacao-chefe-de-gabinete-pede-exoneracao-19247469.html?utm_source=WhatsApp&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar
https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/crise-na-educacao-chefe-de-gabinete-pede-exoneracao-19247469.html?utm_source=WhatsApp&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar
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 Eleição direta para direção das escolas; 

 Garantia de livre atuação dos grêmios estudantis, com determinação para que fosse 

reservado um espaço próprio para a referida entidade dentro das escolas e 

permitindo a entrada de seus representantes em sala de aula; 

 Delimitação das atribuições do Conselho Escolar; 

 Repasse de R$ 15 mil para cada escola ocupada, com a finalidade de realizar 

reparos emergenciais; 

 Reforma na infraestrutura de 185 escolas; 

 Climatização das salas de aula;  

 Determinação para que a SEEDUC tornasse transparente os contratos de 

infraestrutura; 

 Extensão da gratuidade de transporte para a realização, pelas/pelos estudantes, de 

atividades curriculares fora do estabelecimento de ensino, nos dias de realização 

do ENEM e de vestibulares e complementação, por via de vale educação 

complementar, para aquelas e aqueles que realizam longos trajetos entre o local de 

residência e a escola; 

 Extensão da gratuidade do passe durante 24 horas nos dias letivos; 

 Fim do SAERJ; 

 Revisão do currículo mínimo; 

 Garantia de duas refeições diárias para alunos de meio período e quatro para os 

que cursam o período integral. Estipulou-se também o prazo de 120 dias para 

elaboração, pela SEEDUC, de um plano de ação para solucionar os problemas das 

escolas que não possuem cozinha. 

 

É válido aqui reforçar antes de concluir este texto, o caráter político do ato de ocupar a 

escola. A apreensão desse seu viés se torna mais explícita quando se observa a relação das 

classes populares com a política institucional. Embora formalmente detentores de direitos 

políticos, sempre houve um distanciamento do sistema político em relação aos subalternos. 

Para esses, a possibilidade de participação no poder de forma democrática era limitada ao 
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voto. Segundo Felipe Demier, a ditadura bonapartista iniciada em 1964 deu lugar à 

democracia blindada neoliberal
12

. Nas palavras do autor: 

 

[...] A construção [...] de uma democracia liberal no país ocorreria, sobretudo 

a partir do início dos anos 1980, em sintonia com o processo de 

reformatação dos regimes democráticos vivenciado na Europa e nos Estados 

Unidos quando da ofensiva neoliberal. Assim, quando de sua tardia 

implementação no Brasil, a democracia já apareceria dotada dos crescentes 

ingredientes antipopulares que recheavam as democracias nos países centrais 

por conta de sua remodelagem neoliberal, tornando-as cada vez mais 

blindada às reivindicações populares. Nesse sentido, a democracia projetada 

sob os auspícios da ditadura bonapartista constituía-se em um regime de 

dominação político-social que, embora hegemônico, era altamente restrito e 

de sentido contrarreformista.
13

 

 

Demier explica que é característico dessas democracias blindadas o baixo nível de 

participação popular. As massas são chamadas à participação política apenas em momentos 

específicos, em que são realizadas eleições disputadas pelas elites pró-status quo
14

.  

Nesse quadro, os sindicatos e partidos políticos têm se mostrado limitados para 

enfrentar os ataques dos representantes do capital aos direitos dos trabalhadores. Como afirma 

Ruy Braga, “os sindicatos no Sul global têm um papel muito limitado na definição da 

política”
15

. Porém,  

 

[...] o mesmo não pode ser dito a respeito de seu papel na regulação da 

precariedade ou ainda na pacificação do conflito social. Quer por meio de 

seu apoio às políticas públicas balizadas pelos mercados financeiros, quer 

por sua presença na administração direta do aparelho de Estado, o 

movimento sindical em países como Portugal, África do Sul e Brasil 

desenvolveu progressivamente a tendência de apoiar acordos 

neocorporativistas alinhados aos interesses dos mercados, mas dificilmente 

aceitáveis pela massa de trabalhadores precários
16. 

 

No Brasil, destaca-se, nesse sentido, a atuação do Partido dos Trabalhadores (PT) e da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT). Após passarem por um processo de transformismo 

ao longo da década de 1990, as duas organizações, que nasceram atreladas à defesa dos 

                                                 
12 DEMIER, Felipe. “Da ditadura bonapartista à democracia blindada”. In: MATTOS, Marcelo Badaró (org.). 

Estado e formas de dominação no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro, Consequência, 2017. 

13 Ibidem, p. 87. 

14 Ibidem, p. 89. 

15 BRAGA, Ruy. A rebeldia do precariado: trabalho e neoliberalismo no Sul global. São Paulo: Boitempo, 

2017. P. 35. 

16 Idem, p. 35. 
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interesses da classe trabalhadora, tornaram-se sustentáculos da ordem burguesa, ou a “ala 

esquerda do capital”
 17

, conforme denominação de Eurelino Coelho. 

Diante do pouco espaço (e talvez da ausência desse espaço) na política institucional, as 

camadas populares recorreram a outras possibilidades de se fazerem ouvidas por aqueles que 

detinham o poder. Nesse sentido, o ato de ocupar a escola deve ser compreendido como um 

ato político, como uma forma dessa camada da sociedade fazer com que suas reivindicações e 

suas necessidades chegassem aos que integravam a política institucional. Desse modo, o 

movimento ao mesmo tempo em que refletia as limitações da noção burguesa de cidadania, 

deixava exposto, por meio das ações realizadas, como o conceito de cidadania se expande 

quando é apreendido pelas classes populares. Em Consumidores e Cidadãos, Néstor García 

Canclini
18

 auxilia nessa reflexão, visto que, ao analisar as transformações culturais na 

América Latina no contexto da globalização neoliberal, Canclini aponta que a cidadania não 

se limita à participação político-eleitoral formal. Ela também engloba a dimensão do consumo 

dos bens culturais pelas classes populares e a participação popular na elaboração e na gestão 

das políticas culturais.  

Tomando por base essas observações, afirmamos que, diante das limitações de 

participação política impostas pelo neoliberalismo, a ocupação de escolas e a formação de 

movimentos semelhantes em torno do consumo dos bens sociais e culturais se mostram como 

uma forma, ainda que frágil, de articulação das classes populares para enfrentar os 

antagonismos de classe gerados pela globalização neoliberal.  

 

                                                 
17 COELHO, Eurelino. Uma esquerda para o capital. São Paulo: Xamã/Eduefes, 2012. 

18 CANCLINI, Néstor García. Consumidores e cidadãos. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006. 
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O JORNAL DO BRASIL E O JORNAL O GLOBO DURANTE AS CRISES 

REPUBLICANAS ENTRE 1954 E 1964. 

Guilherme Alonso Alves
1
  

 

Iremos apresentar uma breve discussão teórica sobre o comportamento dos jornais 

cariocas durante as crises entre 1954 e 1964. Não é pretendido apresentar dados relativos a 

análise documental, pois a pesquisa está em um estágio inicial, não sendo possível engendrar 

uma apreciação geral a respeito dos editoriais, limitando-se apenas a observação de alguns 

aspectos pontuais dos discursos editoriais.  

Longe de apontar apenas para a ideia artificial de um consenso político, esse estudo 

busca colocar em perspectiva as opiniões dos empresários da mídia, analisando suas 

divergências, concordâncias e continuidades. Temos como hipótese geral a ideia de que os 

jornais, ao se mercantilizarem em uma nova indústria no início do século XX, passaram a 

compor a classe empresarial brasileira e serem representativos de suas disputas internas. Em 

associação com essa hipótese, temos a ideia de que no seio da classe empresarial brasileira 

pelo menos dois projetos estavam em disputa: o projeto trabalhista e o liberal-conservador
2
. 

Por fim, como premissa específica, acreditamos que a análise dos jornais empresariais pode 

ser de grande ajuda para o entendimento das diversas posições tomadas pela elite econômica 

brasileira. Entendemos o Jornal do Brasil como um vetor de expressão de um projeto híbrido 

entre uma política econômica liberal e uma perspectiva política moderada e conciliatória. 

Esse hibridismo por vários momentos levou ao apoio de projetos reformistas que visavam o 

bem-estar social e a defesa da legalidade, conjugada com propostas de austeridade para o 

orçamento público e menor participação do Estado na economia. O jornal O Globo seria um 

vetor de expressão do projeto liberal-conservador. Não obstante, também devemos destacar 

as observações feitas sobre a complexidade do pensamento “liberal” do jornal O Globo pelo 

historiador Luis Carlos de Passos Martins
3
. O trabalho desse autor busca analisar com mais 

aprumo os projetos econômicos dos jornais amplamente identificados como “liberais” e suas 

imbricações com proposta econômicas de cunho “não liberal”.  Não oponente a 

complexidade da formação dos discursos editoriais, esses projetos ajudavam a moldar e eram 

                                                 
1
 Mestrando - PPGHIS – UFMG. 

2
 FERREIRA, Jorge. DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O Brasil republicano: livro 03 o tempo da 

experiência democrática. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 2003. p. 303-4.  
3
 MARTINS, Luís Carlos dos Passos. A grande imprensa “liberal” da Capital Federal (RJ) e a política 

econômica do segundo governo Vargas (1951-1954): conflito entre projetos de desenvolvimento nacional.  

PUC – Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2010.  
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moldados pelos imaginários sociais que estavam inseridos na imaginação política dos grupos 

que compunham a sociedade brasileira.  

Mesmo que os editoriais sejam caminhos para desvendar a opinião empresarial, é 

necessário não se deter em uma visão estritamente economicista do processo social, isto é, a 

classe empresarial não funcionava de maneira monolítica; ela possuía suas segmentações e 

flexibilidades internas. É necessário estar atento para uma conformação de consciência que 

não se detém apenas nos contornos de classe e também observar as divergências existentes 

dentro desse setor social. Dessa forma, entendemos que não é possível encontrar uma opinião 

única de classe; o que pode ser observado é uma junção entre pautas fundamentais da classe 

com interesses individuais e setorizados, levando muitas vezes ao embate sobre qual modelo 

de capitalismo deveria ser cultivado no Brasil.  

 

ASPECTOS TEÓRICOS A RESPEITO DA HISTÓRIA POLÍTICA DOS JORNAIS 

 Tomando os apontamentos de Derocina A.C Sosa
4
e de Tânia Regina de Luca

5
como 

base, podemos apontar que o estudo da mídia se insere nos marcos da história política. Essa 

inserção se dá sob um aspecto que contempla, além da política tradicional centrada no Estado, 

outras expressões das relações de poder, considerando as imbricações entre os processos 

políticos e a sociedade. Nesse sentido, achamos pertinente que a história política seja feita por 

meio de fontes diversificadas sobre a vida política do país, sendo a imprensa uma importante 

fonte. 

A respeito da interação entre os imaginários sociais e a política, B. Baczko afirma que 

toda legitimação de um determinado poder político é imaginária. No sentido oposto, os 

grupos que questionam a legitimidade do poder imaginam uma outra validade para este. 

Sendo assim, a capacidade de controlar, arregimentar ou criar um novo imaginário social é 

basilar para o exercício do poder político
6
.  

Podemos apontar que o imaginário social seria um fator constitutivo e normativo da 

vida social
7
. Apesar da polissemia do termo imaginário entre os historiadores, podemos 

traçar alguns elementos gerais entre seus significados. Imaginário pode ser definido como um 

fenômeno social, histórico, que por meio de representações coletivas faz atuar os sujeitos de 

                                                 
4
 SOSA, Derocina Alves Campos. Imprensa e História. In. Biblos, v.19. EDGRAF - Editora e Gráfica da FURG 

Rio Grande, 2006.  
5
 LUCA, Tânia Regina de. A grade imprensa na primeira metade do século XX. In. MARTIS, Ana Luiza e 

LUCA, Tânia Regida de. História da Imprensa no Brasil. 2e.d.São Paulo; Contexto, 2012.  
6
 BACZKO, Bronislaw, “A imaginação social” In: Leach, Edmund et Alii. Anthropos-Homem. Lisboa, Imprensa 

Nacional/Casa da Moeda, 1985. p.310.  
7
 Ibidem, p.309.  
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um determinado período e tempo
8
. B. Baczko enfatiza que os imaginários sociais são 

comunicados por meio de “discursos” que normatizam as representações sociais. Devemos 

assinalar que o imaginário social opera por meio de uma rede de símbolos constituída não só 

nas diversas experiências dos atores sociais, mas também por suas esperanças, temores e 

expectativas. O controle do imaginário social é um caminho efetivo para se ter influência no 

comportamento, nas atividades sociais, nas esperanças e expectativas futuras dos sujeitos
9
. 

Convêm destacar que Baczko afirma que o poder de influência dos imaginários sociais sobre 

as mentalidades está diretamente ligado à sua capacidade de difusão e circulação. Assim 

sendo, para que se exerça a dominação simbólica é de suma importância o controle dos meios 

de persuasão pública
10

. Pierre Ansart também chama atenção para o cuidado ao se trabalhar 

com os sistemas de pensamento político. O autor ressalta que não devemos deslocar a 

linguagem política de seu meio de produção, difusão e recepção
11

. 

 A respeito das mídias de massa, devemos sobressair que o grande fluxo de 

informações diárias e voltadas para a atualidade facilitaram a difusão dos imaginários sociais 

e também criaram o que se convencionou chamar como cultura de massa.Também devemos 

evidenciar a dimensão dialógica entre a informação e o imaginário, pois mesmo que a 

informação determine o imaginário, também ocorre o movimento inverso, onde o imaginário 

determina a informação.
12

 

 A partir do trabalho de Tânia Regina de Luca, podemos apontar que no Brasil, durante 

o fim do século XIX e início de XX, os impressos passaram por mudanças técnicas. Os 

jornais começaram a ser a ser confeccionados de maneira mais industrial e a serem marcados 

pela especialização técnica da divisão do trabalho e pela lógica empresarial de 

gerenciamento. Esse momento inicia o processo de industrialização e profissionalização dos 

meios comunicacionais, que exigia, por sua vez, um grande fluxo de capital financiador. Os 

diários nesse período de tempo fizeram um deslocamento do campo propriamente político 

para o comercial, exigindo que seus proprietários se profissionalizassem em suas funções 

empresariais. É importante ressaltar que os periódicos ainda continuavam cumprindo um 

papel político, mesmo havendo a necessidade mercadológica. Sendo assim a imprensa-

empresa ainda tinha um aspecto ideológico que pode ser mais ou menos percebido nos jornais 

                                                 
8
 VILLEGAS, Juan Camilo Escobar. VILLEGAS, Juan Camilo Escobar. Lo imaginário: entre las ciências 

sociales y la historia. Fondo editorial universidad EAFIT. Medellin, 2000. p.78.  
9
 BACZKO, Bronislaw. Op. cit., p.311 e 312.  

10
 Ibidem, p.313.  

11
 ANSART, Pierre. Ideologias, Conflitos e Poder. Zahar, Rio de Janeiro, 1978. p.15.  

12
 BACZKO, Bronislaw. Op. cit., p. 313 e 314.  
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de grande circulação. 
13

 Ainda segundo a autora, são essas transformações técnicas dos 

impressos que transformaram os velhos panfletos políticos em jornais modernos e os antigos 

articulistas em empresários-jornalistas. Nesse sentido, o jornal se mercantilizou, se tornando 

uma indústria que produz espaço de publicidade comercializável e bens simbólicos do 

político
14

. Nelson Werneck Sodré
15

 também defende que, de maneira geral, o 

desenvolvimento dos jornais acompanha o desenvolvimento técnico do capitalismo. 

 Sobre a questão política nos discursos jornalísticos, tomamos como base os estudos de 

Jean Pierre Jeanneney
16

 e Maria Helena Capelato
17

. O dia-a-dia de um jornal reflete e 

também ajuda a construir constantemente a vida política de um país a partir de um ponto de 

vista.
18

 Longe da falsa argumentação de objetividade neutra que entende uma autonomia da 

imprensa em relação à sociedade, esses meios de comunicação cumprem um papel de 

intervenção social. Podem até cumprir uma função dirigente semelhante à de um partido 

político.
19

As historiadoras Heloisa de Faria Cruz e Maria do Rosário da Cunha Peixoto
20

 

colocam que devemos pensar a imprensa como uma força ativa na história da sociedade e não 

como uma espécie de depósito de acontecimentos e processos de uma determinada 

conjuntura. Essas autoras propõem que devemos fazer um deslocamento da história da 

imprensa que nos leve da história dos meios de comunicação para a história social e política. 

Dessa forma, a imprensa se configura como uma força social que trabalha na criação de uma 

hegemonia por meio de uma construção que articula as relações entre passado e presente 

tendo em vista um projeto para o futuro.
21

 

A respeitos das características peculiares do texto editorial, temos por base o 

referencial trabalho do jornalista e professor Benedito Juarez Bahia
22

. Devemos entender o 

editorial como um texto que compõe o aspecto opinativo do impresso e é deslocado da 

dimensão puramente noticiosa. Dentro do aspecto opinativo, o editorial se diferencia dos 

                                                 
13

 LUCA, Tânia Regina de. Op. cit., p. 149. 
14

 LUCA, Tânia Regina de. Op. cit., p. 154.  
15

 SODRÉ, Nelson Werneck, 1911-1999. História da imprensa no Brasil– 4. ed. [atualizada]. – Rio de Janeiro: 

Mauad, 1999, p. 275.  
16

 JEANNENEY, Jean-Pierre. A mídia. In: REMOND, René (org). Por uma história Política. 2.ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2003.  
17

 CAPELATO, Maria Helena. Populismo na imprensa: UN e NP. In: MELO, José Marques de (org.). 

Populismo e comunicação. São Paulo: Cortez, 1981.  
18

 JEANNENEY, Jean-Pierre. Op. cit., p. 253.  
19

 CAPELATO, Maria Helena. Op. cit., p. 118. 
20

 CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: conversas sobre 

história e imprensa. Projeto História, São Paulo, n.35, p. 253-270, dez. 2007. 
21

 Ibidem, p. 257 até 259.  
22

 BAHIA, Benedito Juarez. História, jornal e técnica: as técnicas do jornalismo, volume 02. 5e.d. Rio de 

Janeiro. Mauad X, 2009.  
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demais textos de opinião por não ser assinado, isso indica que aquele texto contém a opinião 

do periódico que o publica, isto é, do proprietário do jornal.
23

 Outro aspecto que diferencia o 

texto editorial das reportagens noticiosas é a sua relação com o tempo. As notícias são 

sempre orientadas para o “dia de hoje”, pois necessitam informar diariamente as novas 

ocorrências e eventos. O texto editorial não se orienta de maneira fechada no tempo do hoje, 

ele também possuiu um forte apelo ao futuro, no sentido de buscar, por meio da análise dos 

acontecimentos do presente e do passado, projeções e planos futuros.
24

O editorial, sendo um 

texto opinativo, irá se valer da linguagem persuasiva para conseguir defender de maneira 

eloquente a posição do proprietário de seu jornal. Em geral, a escrita editorial pode ser 

descrita como um texto político que trabalha diretamente na mediação jornalística entre a 

sociedade civil e o poder político.
25

 

 

APONTAMENTOS A RESPEITO DAS DINÂMICAS POLÍTICAS  

BRASILEIRAS NAS DÉCADAS DE 1950 E 1960 

 Jorge Ferreira afirma que, após a queda de Vargas em 1945, foram demarcadas duas 

posições claras: aqueles que defendiam a volta de um modelo de não intervenção estatal, em 

especial no mercado de trabalho e na economia, e aqueles que pretendiam dar continuidade às 

políticas públicas. O primeiro grupo ficou conhecido como liberal conservador e foi 

dominante entre as elites políticas, militares e empresarias do país, além de agregar parte da 

classe média. Esse projeto pregavam a abertura ao capital internacional, tanto para 

investimento quanto para empresas, o alinhamento político e econômico com os Estados 

Unidos e a proposta de flexibilização comercial, diminuindo a intervenção do Estado na 

economia e na regulamentação do mercado de trabalho. O maior e mais representativo 

partido dessa linha era a UDN. O segundo campo político foi primeiramente chamado de 

getulismo e posteriormente agrupado em um programa político consistente pelo PTB, 

passando a ser conhecido como trabalhismo. Esse projeto basicamente se definia por 

defender um capitalismo nacional, calcado na criação de empresas estatais em setores 

estratégicos, valorização dos direitos do trabalhador por meio de redes de proteção social, 

nacionalismo e forte foco na indústria pesada.
26

 

                                                 
23

 Ibidem, p. 112. 
24

 BAHIA, Benedito Juarez. Op. cit., p.115. 
25

 Ibidem, p. 113 e 114.  
26

 FERREIRA, Jorge. DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. Op. cit., p.303 e 304.  
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 Podemos explorar de maneira mais esmiuçada o campo do trabalhismo por meio das 

categorias apresentadas por Vânia M.L. Moreira
27

. A frente getulista, como definido por 

Ferreira, tinha dois representantes: o PSD e o PTB. Juscelino Kubitschek, eleito pela 

coligação entre os sociais democratas e os trabalhistas em 1955, desenvolveu um governo 

com um projeto nacional-desenvolvimentista. Tal modelo político buscava aumentar o parque 

industrial brasileiro por meio do capital privado, tanto nacional como estrangeiro, enquanto o 

Estado investiria na modernização da infraestrutura nacional para viabilizar o projeto 

industrial. Os políticos que davam apoio ao projeto nacional-desenvolvimentista ficaram 

conhecidos com a alcunha de progressistas e estavam, sobretudo, ligados ao PTB, mas 

também eram encontrados dentro do PSD e da UDN.
28

 

 Vânia M.L. Moreira indica que houve uma ruptura na chapa PSD-PTB. O principal 

ponto de divisão dentro da chapa foi a presença do capital internacional. No projeto 

desenvolvimentista existiam dois grandes grupos: os nacionais-desenvolvimentistas e os 

nacionalistas econômicos. O primeiro grupo via como principal entrave para o 

desenvolvimento do capitalismo industrial no Brasil a oligarquia rural, as chamadas classes 

arcaicas. Além das classes arcaicas, o segundo grupo via os agentes do imperialismo 

representados pelo capital internacional como um entrave. Sendo assim, a dissidência do 

nacionalismo-econômico passou a criticar fortemente os desenvolvimentistas aliados de JK, 

caracterizando-os como “entreguistas”.  O auge do processo de radicalização do movimento e 

seu total desmembramento do projeto nacional-desenvolvimentista foram as campanhas pelas 

Reformas de Base no governo de Goulart.
29

 

Em conjunto com as categorias políticas anteriormente citadas, no contexto da década 

de 1960 podemos também utilizar o trabalho de Caio N. de Toledo.
30

 O autor coloca pelo 

menos cinco correntes
31

 ideológicas para o período do início da década de 1960, tendo como 

ponto de crivo os projetos políticos e econômicos.
32

 Sobre os aspectos econômicos, além da 

contribuição de Thomas Skidmore, podemos também citar o trabalho de Sônia Regina de 

                                                 
27

 MOREIRA, Vânia Maria Losada. Os anos JK: industrialização e o modelo oligárquico de desenvolvimento 

rural. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O Brasil republicano: livro 03: o tempo 

da experiência democrática. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003. 
28

 MOREIRA, Vânia Maria Losada. Op. cit., p. 160 até 166.  
29

 Ibidem, p. 175 e 176 
30

 TOLEDO, Caio Navarro. 1964 O golpe contra as reformas e a democracia. In Revista Brasileira de História. 

São Paulo, v. 24, nº 47, p.13-28 – 2004.  
31
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32

 TOLEDO, Caio Navarro. Op. cit., p.18.  
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Mendonça
33

, que oferece um trabalho conciso sobre os processos econômicos vividos pelo 

país no período de 1954 até 1964. 

Ferreira indica que a oposição conservadora a Vargas, por meio da articulação com os 

setores empresariais da imprensa, trabalhou para a desestabilização do governo. Por meio da 

ação midiática a oposição conservadora difundiu uma série de representações negativas 

associados à figura de Vargas – imoral, violento e desonesto – e a suas opções políticas – 

caudilho, autoritário e corrupto.
34

  Thomas Skidmore coloca que a crise econômica que 

afligia o país se catalisou no segundo governo de Vargas com o fatídico atentado contra 

Carlos Lacerda. O jornal Tribuna da Imprensa de Carlos Lacerda acusou publicamente 

Getúlio Vargas de ser mandante do crime.
35

 Jorge Ferreira e Lucília de A. M 

Delgadolembram que, após a morte de Vargas, parte da população destruiu os materiais de 

campanha da UDN e tentou invadir o prédio do jornal O Globo, que havia feito ferrenha 

oposição a Getúlio.
36

 

 O calendário eleitoral de 1955 foi realizado e JK saiu vitorioso com 36% dos votos. 

Jorge Ferreira indica que os grupos golpistas dentro da UDN começaram a organizar uma 

campanha pelo impedimento da posse de JK, por meio da exigência da maioria absoluta, 

mesmo que essa exigência não constasse na Carta Magna. O antigo ministro da Guerra, 

general Lott, organizou um grupo de resistência, cuja ação militar ficou conhecida como 

“contragolpe preventivo” ou “novembrada”. Foram convocadas lideranças civis para compor 

o movimento, como o presidente do Senado, Nereu Ramo, e o líder da maioria na Câmara 

dos Deputados, José Maria Alkmim, e membros do STF. Dessa maneira, foi garantida a posse 

do presidente eleito Juscelino Kubitschek e seu vice-presidente João Goulart.
37

 

  No final de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros renunciou ao cargo. Quem 

assumiria seria João Goulart, presidente do PTB reeleito vice-presidente em 1961. Os três 

ministros militares de Jânio foram contra a posse de seu vice. Goulart era tido como um 

possível meio de crescimento do comunismo e de volta ao getulismo, visto que Goulart havia 

                                                 
33

 MENDONÇA, Sônia Regina. Dez anos de economia brasileira: História e historiografia (1954-1964). In: 

Revista Brasileira da História Vol 14 n. 27. São Paulo, Marco Zero. p. 87 – 97, 1994 
34

 FERREIRA, Jorge. DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. Op. cit., p.307.  
35

 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio Vargas a Castelo Branco 1930- 1964. 7 ed.. Rio de Janeiro. Paz e 

Terra. 1982. p.175 e 176.  
36

 FERREIRA, Jorge. DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. Op. cit., p. 310 e 311.  
37

 Ibidem, p. 319 até 323 e SKIDMORE, Thomas. Op. cit., p. 194.  
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sido ministro do Trabalho no segundo governo Vargas e também era o notório líder do 

trabalhismo após 1954.
38

 

Os textos de Rodrigo P. S. Motta, Argelina Figueiredo e Alzira Abreu demonstram a 

pertinência das teorias que apontam a relação entre as narrativas jornalísticas e os processos 

políticos no Brasil. O trabalho de Argelina Figueiredo
39

demonstra que houve a formação de 

uma coalização pela preservação da ordem democrática. Essa coalização englobava diversos 

setores, como uma ala nacionalista e esquerdista e outra ala mais conservadora.
40

 A crise foi 

solucionada com o pacto pelo parlamentarismo. João Goulart poderia assumir, todavia, 

enfraquecido em proveito do Congresso.
41

 

  O livro de Figueiredo indica que em janeiro de 1963 foi realizado um plebiscito sobre 

a volta ao sistema presidencialista e Goulart conseguiu a restauração de seus poderes.Em 

fevereiro de 1964 o governo baixou dois decretos: a criação da Superintendência Para a 

Reforma Agrária e a nacionalização das refinarias de petróleo.
42

  As medidas foram 

entendidas como ataques ao direito de propriedade. Em março de 1964 o presidente João 

Goulart realizou o grande “Comício da Central do Brasil” para defender seu programa de 

reformas. Segundo Motta, era evidente na cobertura de alguns periódicos da época o temor 

causado pela impressão imagética do comício. A presença numerosa de sindicalistas 

erguendo bandeiras comunistas, somadas aos discursos radicais, como, por exemplo, a 

proposta de Brizola de substituir o Congresso por uma Assembleia Constituinte, causavam 

grande temor na opinião pública de direita.
43

 

 A obra de Motta demonstra que, com o agravamento da crise, o grupo palaciano dava 

sinais de radicalização e o presidente perdia apoio de importantes grupos que eram simpáticos 

às reformas, como, por exemplo, os setores moderados da Igreja e parte da mídia, como o 

Jornal do Brasil. Esses grupos apoiavam as reformas, mas por interpretarem que o presidente 

poderia lançar mão de uma aliança com o PCB para continuar no poder, em 1964 

engrossaram a mobilização anticomunista e anti-Goulart.
44

 A historiadora Alzira Abreu
45

 

coloca que em 31 de março de 1964, o moderado jornal Correio da Manhã, que por quase 
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todo o governo Goulart se manteve legalista, publicou o famoso editorial Basta!, onde 

conclamou: “O Brasil já sofreu demasiado com o governo atual. Agora, basta!”. Em 

paralelo à movimentação de tropas no primeiro de abril, o Correio da Manhã desferiu seu 

segundo golpe contra Goulart, uma espécie de continuação do editorial passado, o editorial 

“Fora”: “Só há uma saída a dizer ao Sr. João Goulart: Saia”.
46

 

 

APONTAMENTOS SOBTE AS POSIÇÕES POLÍTICAS DOS JORNAIS  

O GLOBO E JORNAL DO BRASIL 

 O Jornal do Brasil foi fundado em 1891 por Rodolfo de Sousa Dantas e Joaquim 

Nabuco.
47

 Já nesse mesmo ano se estruturava como uma empresa profissional, promovendo 

novas práticas importantes, como os correspondentes internacionais.
48

 O jornal inicialmente 

fazia oposição ao republicanismo, pois tinha como um dos principais articuladores o 

monarquista Joaquim Nabuco. Em 1893 foi vendido ao republicano Rui Barbosa, que 

assumiu sua direção. Durante as duas direções o diário sofreu intervenções e foi empastelado, 

primeiramente por defender a monarquia e posteriormente por acusar Floriano Peixoto de agir 

de maneira autoritária.
49

Após a reabertura do jornal, que havia sido fechado por ocasião da 

Revolução de 1930, o diário manteve seu tom moderado tecendo críticas leves ao governo e 

fez oposição ao movimento esquerdista da ANL e a Intentona Comunista de 1935. Durante o 

Estado Novo demonstrou simpatia, dentro de sua proposta de conciliação, pela legislação 

trabalhista, pela política econômica getulista e também manteve relações amistosas com o 

DIP. Não obstante, o jornal apoiou o movimento de deposição de Getúlio Vargas e o governo 

de Marechal Dutra, apoiando também à cassação do registro do PCB.
50

 

 Em 1956, o jornal passou para a propriedade da Condessa Pereira Carneiro e começou 

a ser dirigido por Manuel Francisco do Nascimento Brito. Durante esse período a companhia 

empreendeu uma importante reforma gráfica na diagramação e edição do periódico, adotando 

também o lead que havia sido introduzido pelo Diário Carioca. O jornal completou sua 

reforma sob a direção de Alberto Dines em 1960.
51

 

                                                 
46

 Ibidem, p. 125 e 126.  
47

 ABREU, Alzira. A reforma do JB. - pdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Sociedade/JB – acessado em 14 

de agosto de 2016.  
48

 ROMANCINI, Richard; LAGO, Cláudia. História do jornalismo no Brasil. Florianópolis: Ed Insular 2007, p. 

76.  
49

 LUCA, Tânia Regina de. Op. cit., p. 159.  
50 MONTALVÃO, Sérgio; FERREIRA, M. M. Jornal do Brasil - Atualização. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 2001 (Verbete Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro). p.07 até página 10.  
51

 ROMANCINI, Richard; LAGO, Cláudia. Op. cit., p. 111.  
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 Durante o regime democrático estabelecido após 1945 o periódico tomou posição 

legalista a respeito dos direitos políticos de Getúlio Vargas. Embora tenha discretamente 

apoiado o candidato Eduardo Gomes, o jornal defendeu a legalidade da posse de Getúlio em 

1950, não adentrando às campanhas radicais de Carlos Lacerda e da UDN.A respeito da 

política econômica getulista, o diário tomou partido do ministro da fazenda Horácio Lafer, 

que defendia o combate à inflação por meio da restrição de crédito em detrimento do 

presidente do Banco do Brasil, Ricardo Jafet, que apostava em uma política 

desenvolvimentista. O jornal desaprovou as medidas trabalhista tomadas por João Goulart 

durante seu período de Ministro do trabalho, todavia, visto que a maior parte de seu público 

leitor vinha das classes populares, manteve seu tradicional tom de moderação. 
52

 

 O jornal apoiou amplamente a governo de Café Filho, especialmente sua política de 

compressão de despesas. A respeito da posse de JK, o jornal sustentou uma posição 

interessante: manteve-se legalista e não encampou a campanha da maioria absoluta iniciada 

pela UDN; todavia, também não apoio a movimentação militar de general Lott por entender 

que não havia ameaça a legalidade e nem a posse do presidente eleito. Do ponto de vista 

econômico, o diário mantinha sua posição de oposição. Não obstante, dentro de sua proposta 

de conciliação, apoiou a criação da Sudene e da Operação Pan-Americana. O periódico não 

encarava com bons olhos o monopólio estatal do petróleo exercido Petrobrás, visto que se 

considerava um defensor da livre empresa. Outra marca político-econômica evidente no 

jornal foi sua defesa da opção da austeridade para o combate à inflação.
53

 

 Durante o governo Jânio Quadros o jornal criticou a política cambial adotada, em 

especial no tocante a eliminação de subsídios em mantimentos básicos, pois entendia que tal 

política poderia lançar boa parte da população na miséria. Com a renúncia de Jânio Quadros, 

apoiou a posse de João Goulart seguindo sua clássica linha legalista. O diário sofreu 

retaliação de Carlos Lacerda, governador do estado da Guanabara, que censurou mais de 

90% de seu conteúdo em 29 de agosto de 1961.
54

 

 Tendo em vista a pacificação política, apoiou a implementação do regime 

parlamentarista. O diário manteve apoio ao governo Goulart durante quase toda sua 

existência, tendo apoiado a política externa independente preconizada por San Tiago Dantas 

e também a indicação do mesmo para primeiro ministro em 1963. O jornal conservou 

posição favorável ao governo até mesmo durante as Reformas de Base, quando manteve uma 

                                                 
52

 MONTALVÃO, Sérgio; FERREIRA, M. M. Op. cit. p. 10. 
53

 MONTALVÃO, Sérgio; FERREIRA, M. M. Op. cit. p.10 e 11. 
54

 Ibidem, p.13.  
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narrativa simpática à opção reformista, inclusive sobre a necessidade de uma reforma agrária. 

Também defendeu a volta do presidencialismo durante o plebiscito de 1963 e posteriormente 

apoiou o novo ministério, em especial a política anti-inflacionária do Plano Trienal de Celso 

Furtado.
55

 

 O Jornal do Brasil passou a fazer oposição ao governo Goulart após as revoltas de 

sargentos e marinheiros e também após o grande Comício da Central do Brasil. Com o 

processo de radicalização, o jornal apoiou o Golpe Militar e a posse do general Castelo 

Branco como presidente. O periódico não recebeu com entusiasmo o AI-1, embora tenha 

posteriormente concordado com a extensão do mandato presidencial até 1967. Importante 

salientar que ele fez leves críticas a cassação de Juscelino Kubistchek e Mauro Borges.
56

 

 O jornal O Globo foi fundado em 1925 por Irineu Marinho. Irineu faleceu cerca de 

vinte e um dias após a fundação do periódico, deixando a propriedade da empresa para a 

viúva Francisca Marinho, sob a direção de Euricles de Matos
57

. Em 1931, por motivo de 

falecimento de Euricles de Matos, Roberto Marinho assumiu as funções de diretor do 

periódico, que passou a refletir os seus posicionamentos. O jornal apoiou o movimento que 

levou Getúlio Vargas ao poder em 1930
58

, e posteriormente fez oposição ao governo 

provisório e apoiou o movimento constitucionalista em 1932. Após a queda de Vargas, deu 

suporte às candidaturas da UDN e, em 1954, apoiou o presidente Café Filho em oposição à 

linha getulista
59

.  

  Segundo Luis C. de P. Martins, existem duas explicações que tentam elucidar a 

oposição dos jornais ao Segundo Governo Vargas: a primeira seria devida as políticas 

censórias praticadas por Vargas durante o Estado Novo; e a segunda seria a oposição 

inconciliável entre as ideias economias de Getúlio e da grande imprensa.
60

Podemos apontar 

que o nacional-desenvolvimentismo do Segundo Governo Vargas teve como base técnica e 

intelectual o programa econômico da CEPAL. Importante frisar que o pensamento cepalino 

ajudou a organizar os diversos modos de pensamento intervencionista ou desenvolvimentista 

                                                 
55

 Ibidem, p.14 e 15.  
56

 Ibidem, p. 15.  
57

 Verbete GLOBO,O produzido pelo CPDOC/Dicionário da Elite Política Republicana (1889 -1930), o texto 

pode ser acessado pelo link http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/GLOBO,%20O.pdf. 
58

 LUCA, Tânia Regina de. Op. cit., p.166.  
59

 Verbete MARINHO, Roberto produzido pelo CPDCO/ Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, o texto 

pode ser acessado pelo link: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/marinho-roberto 
60

 MARTINS, Luis Carlos dos Passos. A grande imprensa brasileira dos anos 50 e as ideias cepalinas sobre 

industrialização planejada no Segundo Governo Vargas. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. 

Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. p.05 e 

06. 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/GLOBO,%20O.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/GLOBO,%20O.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/GLOBO,%20O.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/GLOBO,%20O.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/GLOBO,%20O.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/GLOBO,%20O.pdf
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/marinho-roberto
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/marinho-roberto
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/marinho-roberto
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/marinho-roberto
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/marinho-roberto
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/marinho-roberto
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/marinho-roberto
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/marinho-roberto
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que havia no Brasil até a década de 1940. Notadamente, podemos citar a influência do 

economista argentino Raul Prebisch como um contraponto ao pensamento liberal econômico 

de Eugênio Gudin. 
61

 

 Martins aponta que dentre os jornais analisados em sua pesquisa o Jornal do Brasil 

foi aquele onde as ideias cepalinas encontraram menos aderência. O periódico manteve a 

posição de defesa da identidade agrária do Brasil em oposição ao projeto de industrialização. 

Martins aponta que o jornal O Globo ofereceu um ponto de vista de defesa da modernização 

e industrialização do Brasil. Esse jornal foi representativo do pensamento econômico da CNI, 

todavia, é importante frisar que essa folha não era subordinada a esse órgão, nem direta ou 

indiretamente.  O jornal O Globo foi o periódico que dedicou maior atenção a V Reunião da 

Cepal, realizada no Brasil em 1953. Debateu não só em suas notícias, mas também em seus 

editoriais as funções da Cepal. Martins aponta que no jornal forneceu visibilidade para a 

opinião emitida pelo presidente da CNI, E. Lodi. Seguindo a linha de concordância entre a 

CNI e a Cepal, o periódico O Globo incorporou a defesa da necessidade de industrialização 

do país como uma das bases de seu discurso. O jornal chegou até mesmo a defender o 

pensamento econômico de Raul Prebisch, notório economista defensor do pensamento 

desenvolvimentista.
62

Um fator que poderia ajudar a explicar as posições cepalinas dos 

jornais liberais seria a força e legitimação que as ideias de “desenvolvimento”, “nação” e 

“progresso” detinham na década de 50. Se alinhar ao discurso cepalino era um modo de se 

aproximar de um dos principais polos de difusão dessa ideia e se legitimar perante o seu 

público leitor.
63

 

 Importante também evidenciar que os jornais não tomavam suas posições narrativas 

simplesmente com base em seus princípios doutrinários ou ideológicos.  As construções 

desses textos também eram influenciadas por outros aspectos conjunturais. Por exemplo, a 

criação da COFAP – Comissão Federal de Abastecimento e Preços - em 1951 não recebeu 

divulgação pelos jornais cariocas.
64

 Não obstante, apesar disso, o Jornal do Brasil produziu 

editorias
65

 em que defendia a atuação desse órgão no combate a carestia durante o governo 

Café Filho, contrariando claramente sua posição liberal. Também podemos citar a defesa da 

                                                 
61

 Ibidem. p.02 até 04.  
62

  MARTINS, Luis Carlos dos Passos. Op. cit, p.10 a 14.  
63

 Ibidem, p.14.  
64 MARTINS, Luis Carlos dos Passos. A grande imprensa carioca e a política econômica no segundo governo 

Vargas: conflitos em torno de programas de desenvolvimento do país. In: VI Congresso Nacional de História 

da Mídia: 200 anos de mídia no Brasil: Historiografia e Tendências, 2008, Niterói. VI Congresso Nacional de 

História da Mídia: 200 anos de mídia no Brasil. Historiografia e Tendências, 2008. p.06 até 10.  
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 O mercado e a liberação de preços. Jornal do Brasil, 05/12/1954. p.05.  
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liberação de crédito para a construção civil que o periódico fez em um de seus editoriais em 

novembro de 1954
66

, mesmo que isso entrasse em contradição com sua orientação econômica 

geral de restrição de crédito e austeridade.  

  Não é a proposta deste texto oferecer um estudo acabado e respostas conclusivas no 

momento. Todavia, podemos apontar a existência de uma grande diversidade de opiniões 

entre o Jornal do Brasil e o jornal O Globo. Não podemos deter a análise da história da mídia 

em uma apreciação homogeneizadora dos periódicos, sendo necessário avaliar 

detalhadamente as propostas econômicas e políticas expressas em seus textos de opinião. 

Também é necessário entender as diversas hibridações entre os projetos liberais e 

desenvolvimentista, considerando que as categorias analíticas raramente se encaixam com 

perfeição nos eventos sociais estudados. Isso denota que, na luta política diária e prática, os 

discursos e propostas de diferentes famílias políticas e econômicas encontram-se em situação 

de hibridismo devido às contingências e as pressões de diversos agentes sociais e 

imaginários políticos que disputavam espaços nessas publicações.  

                                                 
66

  Créditos às construções civis. Jornal do Brasil, 19/11/1954. p.05. 
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O APÓSTOLO E O CONSELHEIRO: UMA ANÁLISE DA 

ABORDAGEM ULTRAMONTANA EM FINS DO SÉC. XIX SOBRE O 

FUNDADOR DO ARRAIAL DOS CANUDOS  

Gustavo Assumpção Leite Coelho Nunes
1
 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como propósito construir uma análise da maneira que o jornal 

católico ultramontano O Apóstolo abordou a pessoa de Antônio Conselheiro
2
, assim como 

todo o assunto relacionado ao mesmo, usando como base analítica pontos específicos que 

guiaram as ações desse jornal religioso desde sua origem ao seu fim. Dentre estes pontos 

estão o ultramontanismo em si e sua missão ideológica de trazer à Igreja Católica a 

romanização da instituição e seu consequente afastamento dos assuntos oficiais do governo, o 

que é por sua vez um dos pontos de crítica principais de Antônio Conselheiro ao regime 

republicano. 

A análise em si tem como fonte dez edições do jornal, onde pela pesquisa das palavras 

chaves Antônio Conselheiro encontra-se onze ocorrências dentro do período de mil oitocentos 

e noventa a mil oitocentos e noventa e nove, e as mesmas tratam para além do assunto de 

Canudos e do Catolicismo Popular
3
 em que Conselheiro está imerso e é um dos maiores 

exemplos do mesmo, e apresenta desde o esforço empreendido pela arquidiocese da Bahia 

para a dispersão do arraial antes de um previsto escalonamento do conflito, até colunas 

destinadas à defesa da Igreja contra acusações de colaboração com os “revoltosos 

monarquistas do sertão”. 

É necessário informar que o que está sendo apresentado aqui faz parte de um estudo 

ainda em fase inicial, que por sua vez é o trabalho de conclusão de curso do autor, e por isso o 

resultado final levará a uma conclusão consolidada da análise, contendo informações mais 

                                                           
1
Graduando no curso de História da UERJ/FFP da turma de 2014.1. E-mail: gustavoalcnunes@gmail.com 

2
Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido popularmente como Antônio Conselheiro foi líder religioso e 

fundador do Arraial de Canudos na região de Belo Monte no interior da Bahia, foi uma das figuras mais 

relevantes do que hoje é conhecido como movimentos messiânicos do fim do séc. XIX e início do século 

XX.NEGRÃO, Lísias Nogueira/ Sobre o messianismos e milenarismos brasileiros/ REVISTA USP/ São Paulo/ 

n.82/junho - agosto 2009/ p. 32-45. Disponível em: 

http://www.journals.usp.br/revusp/article/viewFile/13748/15566 
3
Catolicismo de forte raiz popular, envolto em sincretismos religiosos e afastado em alguns pontos da 

centralidade da instituição da Igreja Católica sobre a influência do Vaticano.JUNQUEIRA, Maria Aparecida/ A 

cultura clerical e a folia popular/ Rev. bras. História/ vol. 17 n. 34/ São Paulo / 1997/ Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881997000200010 
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aprofundadas do que as que estão sendo apresentadas neste texto, que irá concentrar-se em 

apresentar o jornal que está sendo usado como fonte, sua vertente ideológica e o catolicismo 

popular que Antônio Conselheiro representa, além do resultado que se espera do trabalho. 

 

O APÓSTOLO: REPRESENTANDO OS ULTRAMONTANOS 

O jornal foi criado em mil oitocentos e sessenta e seis e circulou até o ano de mil 

novecentos e um
4
 em todas as províncias, custando 6$000 a assinatura anual para a corte e 

7$200 para as províncias em seus anos inaugurais, mas com reajustes do preço com o passar 

do tempo
5
. Apesar de não usar muito o termo ultramontanismo, o posicionamento do jornal 

desde sua criação não deixa dúvidas de que lado do catolicismo eles defendem, sempre 

apoiando as reformas que os bispos contemporâneos à sua época de circulação tentavam por 

em prática e servindo como voz ativa da Igreja Católica em assuntos públicos nacionais em 

que a envolviam. Tinha sua sede e tiragem localizadas na Rua do Ouvires, que compunha o 

famoso quarteirão da Rua do Ouvidor no Rio de Janeiro, até então capital do Brasil, e sua 

tiragem foi se modificando com o tempo, iniciando com um ritmo semanal (sempre aos 

domingos) que durou pelos três primeiros anos do jornal, depois dentre mil oitocentos e 

setenta e quatro e mil oitocentos e setenta e cinco teve um ritmo diário
6
 e por fim da década 

de mil oitocentos e oitenta até seu fim em mil novecentos e um, manteve uma tiragem de três 

dias na semana: aos domingos, quartas e sextas.  

O jornal, com sua proposta de ser a voz da Igreja no âmbito da imprensa, teve em sua 

consultoria e redação a presença de uma parte mais ativa publicamente do clero, como o padre 

João Esberard
7
e do apoio de católicos mais esclarecidos nos assuntos em que a Igreja fosse 

                                                           
4
 Acervo digital da Biblioteca Nacional. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=343951&pesq 
5
 Em 1889, por exemplo, a assinatura anual custava 15$000, o que não era barato para a época, mas também não 

eram tão caro quanto os maiores jornais em circulação. In: NEVES, Flávio Rodrigues/ A voz e a pena a serviço 

da Igreja: A imprensa católica e a ampliação da esfera pública no Rio de Janeiro no final do século XIX/ 

UFRGS/ Disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-

do-jornalismo/a-voz-e-a-pena-a-servico-da-igreja-a-imprensa-catolica-e-a-ampliacao-da-esfera-publica-no-rio-

de-janeiro-no-final-do-seculo-xix 
6
 Aline de Morais Limeira em seu artigo Jornal O Apóstolo (1866 – 1893): ações católicas na imprensa e na 

educação informa que possivelmente essa mudança para um ritmo de publicação diária deve-se à “Questão 

Religiosa”. Disponível em: https://www.bn.gov.br/producao/documentos/jornal-apostolo-1866-1893-acoes-

catolicas-imprensa-educacao 
7
 (Barcelona, 1843 – Rio de Janeiro, 1897) Foi um padre ordenado no Seminário São José na cidade do Rio de 

Janeiro em 1869, nomeado para o bispado de Olinda em 1890 e posteriormente para o arcebispado do Rio de 

Janeiro em 1893. In: NEVES, Flávio Rodrigues/ A voz e a pena a serviço da Igreja: A imprensa católica e a 

ampliação da esfera pública no Rio de Janeiro no final do século XIX/ UFRGS/Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-do-jornalismo/a-voz-e-a-

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=343951&pesq
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-do-jornalismo/a-voz-e-a-pena-a-servico-da-igreja-a-imprensa-catolica-e-a-ampliacao-da-esfera-publica-no-rio-de-janeiro-no-final-do-seculo-xix
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-do-jornalismo/a-voz-e-a-pena-a-servico-da-igreja-a-imprensa-catolica-e-a-ampliacao-da-esfera-publica-no-rio-de-janeiro-no-final-do-seculo-xix
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-do-jornalismo/a-voz-e-a-pena-a-servico-da-igreja-a-imprensa-catolica-e-a-ampliacao-da-esfera-publica-no-rio-de-janeiro-no-final-do-seculo-xix
https://www.bn.gov.br/producao/documentos/jornal-apostolo-1866-1893-acoes-catolicas-imprensa-educacao
https://www.bn.gov.br/producao/documentos/jornal-apostolo-1866-1893-acoes-catolicas-imprensa-educacao
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citada ou estivesse envolvida como Antônio Manoel dos Reis
8
,seja diretamente ou 

indiretamente. Durante sua época no Império, fez forte oposição ao sistema de padroado que a 

monarquia brasileira tinha de herança da monarquia portuguesa, por este deixar a Igreja 

dependente econômica e judicialmente do Estado o que atrasava os planos de crescimento e 

reforma interna da Igreja, o jornal advogava contra as acusações que a tradição católica do 

país era responsável pelo atraso do desenvolvimentismo e modernização, e contrapunha tais 

alegações exaltando aspectos da história do Brasil em que se ressalta a presença positiva da 

tradição católica, como associação da fundação da cidade do Rio de Janeiro ao sacrifício de 

Estácio de Sá e sua comparação com São Sebastião
9
, um mártir da Igreja, posicionou-se a 

favor dos bispos D. Vital e D. Macedo Costas que foram presos pelo Império por serem 

contra a submissão da Igreja ao Estado e que configura parte da Questão Religiosa que viria a 

ser o ponto de ruptura do apoio da Igreja à manutenção da monarquia. E na sua época 

republicana posicionou-se contra qualquer movimento que usasse da religião católica para 

opor-se ao regime republicano, o que fica bem esclarecido no caso de Canudos, entrava em 

atrito com políticos que acusavam a Igreja de ainda apoiar a monarquia, chamando-os de 

“inimigos da Igreja” 
10

, entre outras ocasiões até parar de circular, mas sempre em ambos os 

períodos todo o posicionamento, artigo ou coluna que fosse publicada no jornal tinha que 

seguir o as ideias oficiais da Igreja Católica, que tentava a romanização
11

 de toda a instituição 

para uma maior unificação da fé e independências dos poderes estatais. 

A defesa da questão religiosa inclusive motiva o jornal a começar a destinar as últimas 

páginas de suas edições às propagandas comerciais, mas sempre dentro do tema religioso 

como lojas de paramentos litúrgicos, imagens de santos e de outros produtos devocionais e 

que fazem parte da formação religiosa católica. Entretanto vale salientar que mesmo como as 

                                                                                                                                                                                     
pena-a-servico-da-igreja-a-imprensa-catolica-e-a-ampliacao-da-esfera-publica-no-rio-de-janeiro-no-final-do-

seculo-xix 
8
 (São Paulo, 1840 – 1889) Formado em Direito, atuou em jornais e revistas de São Paulo, além de ser poeta, 

biógrafo e romancista. Na capital defendeu os bispos durante a Questão Religiosa. In: NEVES, Flávio 

Rodrigues/ A voz e a pena a serviço da Igreja: A imprensa católica e a ampliação da esfera pública no Rio de 

Janeiro no final do século XIX/ UFRGS/ Disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-

encontro-2013/artigos/gt-historia-do-jornalismo/a-voz-e-a-pena-a-servico-da-igreja-a-imprensa-catolica-e-a-

ampliacao-da-esfera-publica-no-rio-de-janeiro-no-final-do-seculo-xix 
9
 In:LIMEIRA, Aline de Morais/ Jornal O Apóstolo (1866 – 1893): ações católicas na imprensa e na educação/ 

Programa Nacional de Apoio à Pesquisa/ Fundação Biblioteca Nacional – MinC/ 2011/pp 15. Disponível em: 

https://www.bn.gov.br/producao/documentos/jornal-apostolo-1866-1893-acoes-catolicas-imprensa-educacao 
10

 Idem, pp 15 
11

 “A romanização nasceu dos esforços da Igreja para reafirmar seu poder e influência em meio às grandes 

mudanças produzidas pelo mundo moderno. Surgir após os generalizados ataques da Revolução Francesa contra 

o clero e os privilégios, bens e doutrina da Igreja. A fase mais intensa da romanização começou no pontificado 

de Pio IX, em 1846, e prosseguiu até a Primeira Guerra Mundial.”SERBIN, Kenneth P./ Padres, Celibato e 

Conflito social: uma história da Igreja Católica no Brasil/Capítulo 3 A romanização e a Grande Disciplina, 

1840 – 1962/ Tradução: Laura Teixeira Motta/ São Paulo/ Companhia das Letras/ 2008/ pp. 79. 

http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-do-jornalismo/a-voz-e-a-pena-a-servico-da-igreja-a-imprensa-catolica-e-a-ampliacao-da-esfera-publica-no-rio-de-janeiro-no-final-do-seculo-xix
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-do-jornalismo/a-voz-e-a-pena-a-servico-da-igreja-a-imprensa-catolica-e-a-ampliacao-da-esfera-publica-no-rio-de-janeiro-no-final-do-seculo-xix
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-do-jornalismo/a-voz-e-a-pena-a-servico-da-igreja-a-imprensa-catolica-e-a-ampliacao-da-esfera-publica-no-rio-de-janeiro-no-final-do-seculo-xix
https://www.bn.gov.br/producao/documentos/jornal-apostolo-1866-1893-acoes-catolicas-imprensa-educacao


ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

581 
 

propagandas, grande parte das finanças do jornal vinham dos pagamentos das assinaturas, o 

que demonstra por sua vez que, para um jornal que durou trinta e seis anos com a maioria de 

seu sustento vindo de assinaturas, O Apóstolo teve um público muito fiel à mensagem que o 

mesmo passava e ao posicionamento que o jornal demonstrava, e este público que o jornal 

pretendia alcançar eram os padres e os fies católicos, com o intuito de servir como material de 

base para os clérigos em suas homilias e como auxílio de formação e informação do povo 

católico, e o jornal esteve de fato com uma presença muito forte na área da imprensa religiosa, 

sendo o periódico mais conhecido de cunho católico no século XIX. Esse propósito tinha em 

grande parte motivação na manutenção da quantidade de fies e uma vindoura expansão desse 

número, assim como na qualidade da formação dos mesmos, frente à expansão do 

protestantismo no Brasil já em fins do Segundo Império, e na influência da maçonaria e de 

políticos liberais sobre o povo. A maçonaria em si é alvo do jornal desde sua criação, com 

evidente base de pensamento nas encíclicas Quanta Cura e Syllabus Errorum, feitas pelo 

Papa Pio IX e que buscava uma moralização do clero e combate ao que o mesmo via como 

erros da modernidade, e os liberais por defenderem uma secularização mais radical que a 

Igreja aceitava para o Estado tornam-se adversários com a vinda da república, onde estes 

poderiam efetivamente empreender as mudanças que desejavam, e um fato que pode ser visto 

como consequência desse esforço de secularização é que a constituição de mil oitocentos e 

noventa e um é a única na história do Brasil que não possui termos religiosos
12

. 

É diante de um cenário nacional cada vez mais contrário a proximidade da Igreja 

Católica ao Estado do Brasil que o jornal é criado, cresce em alcance e influência, e quando 

este mesmo cenário começa a acalmar que por fim vai definhando e efetivamente acaba no 

início do século XX. 

 

O CATOLICISMO POPULAR E CONSELHEIRO: UMA AMEAÇA À IGREJA 

ROMANIZADA 

Em fins do séc. XIX, a Igreja no Brasil ia em franca expansão do projeto de 

romanização, com muito pouco resistência interna, apenas pontuais críticas contrárias 

externamente à instituição religiosa, e, com a proclamação da República e a mesma tendo 

decidido pela secularização a Igreja Católica não tinha mais dependência econômica e judicial 

para expandir e se reformar dentro do território brasileiro, e essa quebra na tradição luso-

                                                           
12

 Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 24 de Fevereiro de 1891. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm 
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brasileira do estado e religião estarem ligados resultou em uma insatisfação no baixo clero 

que, por razões pessoais ou ideológicas, viam no estado laico uma ameaça à nação brasileira. 

Um desses baixo-clérigos era Antônio Vicente Mendes Maciel, popularmente conhecido 

como Antônio Conselheiro, que se revolta com o fim do estado religioso e pregando 

mensagens de que o fim dos tempos estava se aproximando e prometendo que o mesmo tinha 

um meio de salvação, vai aglomerando a sua volta uma quantidade cada vez mais crescente de 

seguidores, em um cenário de abandono público, e submissão política e econômica da 

população interiorana do sertão nordestino. Não se tem relatos que essa parcela da população 

sabia diferenciar o catolicismo dos bispos do catolicismo que tradicionalmente professavam, 

mas são essas diferenças que desde a metade do século XIX que inspirou nesse fim de século 

os movimentos messiânicos que ocorreram: o catolicismo popular, ou também conhecido 

como catolicismo rústico, é um tipo de organização interna da Igreja muito baseada em uma 

autonomia maior de cada paróquia em relação à hierarquia da Santa Sé, além de dar espaço 

para a participação de leigos em cargos administrativos das paróquias, como a 

responsabilidade do arrecadamento de doações, esmolas e do rendimento que a própria 

paroquia produzia
13

, e esse tipo de característica em específico que o ultramontanismo tentava 

combater.  

A participação em cargos públicos do clero, e a presença de leigos em cargos 

essenciais para a manutenção da paróquia era visto pelos reformadores como uma perversão 

da modernidade, e por isso buscavam uma “[...] ortodoxia, a autoridade clerical e o fim da 

autonomia leiga.” 
14

·, ao mesmo tempo em que conservavam o tradicionalismo católico 

durante a modernização do mundo, e do Brasil. A participação em cargos públicos eram 

prejudiciais, pois em regiões afastas dos grandes centros do Brasil no séc. XIX era nítido o 

crescente relapso dos clérigos com suas obrigações pela fé que não fossem rentáveis, além de 

um que se observava uma desvirtuação dos padres quanto a sua conduta como informa relatos 

desde mil novecentos e setenta e nove
15

; e a presença de leigos acarretava em um nível de 

proximidade e dependência com as realidades locais que atrapalhavam os planos de 

centralidade de toda a Igreja em Roma, além de ser um problema financeiro para a Igreja 

                                                           
13

 JUNQUEIRA, Maria Aparecida/ A cultura clerical e a folia popular/ Rev. bras. História/ vol. 17 n. 34/ São 

Paulo / 1997/ Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

01881997000200010 
14

 SERBIN, Kenneth P./ Padres, Celibato e Conflito social: uma história da Igreja Católica no Brasil/Capítulo 3 

A romanização e a Grande Disciplina, 1840 – 1962/ Tradução: Laura Teixeira Motta/ São Paulo/ Companhia 

das Letras/ 2008/ pp. 81. 
15

 MARCHI,Euclides / Anticlericais & Ultramontanos: embates na paróquia/ Revista Brasileira de História das 

Religiões/ ANPUH, Maringá (PR) v. V, Edição Especial, jan./2013. ISSN 1983-2850/ pp141- 142. Disponível 

em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/html 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881997000200010
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881997000200010
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quando esta se separa do Estado, uma vez que a mesma teria que se sustentar por conta 

própria e os centros de grande peregrinação como Aparecida estava sobre a administração 

financeira de irmandades leigas, que foram substituídas por institutos religiosos europeus que 

já viam para o país estruturados no ultramontanismo, e além de administrar as doações, 

esmolas e afins, iria ajudar os padres a combater as práticas populares de adoração e as 

superstições presentes comumente entre a massa leiga, e substitui-las por uma formação mais 

ortodoxa, pautada nos ritos romanos como meio de unificação da estrutura das missas
16

.  

A ameaça que Conselheiro representava não estava apenas passar uma imagem de uma 

resistência do catolicismo popular ou de uma ameaça de surgir uma nova vertente cristã 

dissidente, mas muito mais no impacto público que os políticos positivistas, que em geral 

eram da chapa militar durante o governo de Prudente de Morais, poderiam fazer ao associar 

publicamente a Igreja aos integrantes de um arraial que seu líder não aceitava a república, e de 

fato ocorre acusações públicas de que a Igreja estava apoiando os revoltosos de Canudos
17

, 

que por sua vez fazem-se a acusação que os habitantes do arraial tentavam trazer de volta ao 

Brasil a monarquia, sob ordens do Conde D’ Eu
18

. Apenas esse tipo de acusação falsa já é 

extremamente prejudicial para os planos de renovação e expansão que a Igreja Católica 

pretendia para o Brasil na virada do século XIX para o XX, pois o cenário político brasileiro 

ainda estava com uma presença positivista antirreligiosa muito forte, além de que no campo 

religioso, a liberdade religiosa proporcionada pelo Estado abriu espaço para uma expansão 

protestante e de outras denominações cristãs que estavam efetivamente ganhando espaço, 

além de que o combate ao catolicismo popular com o tempo foi responsável pelo sincretismo 

religioso entre a cultura católica e a cultura afrodescendente nas religiões de raízes africanas 

como a Umbanda, e também dentro do catolicismo, como se observa até hoje a presença de 

ritos populares nas festividades mais populares do catolicismo no Brasil, principalmente 

naquelas ligadas aos santos mais populares. 

 
                                                           
16

 JUNQUEIRA, Maria Aparecida/ A cultura clerical e a folia popular/ Rev. bras. História/ vol. 17 n. 34/ São 

Paulo / 1997/ Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

01881997000200010 
17

 Na edição 125 do Ano de 1898, o jornal O Apóstolo faz uma coluna de nome “Ainda o Erico Coelho” 

destinada a defender a Igreja de acusações de que a mesma tinha apoiado os subversivosde Canudos contra a 

República. Jornal O Apóstolo/ Edição do dia 28 de Outubro de 1898/ Coluna Ainda o Erico Coelho/ pp 2/ 

Acervo digital da Biblioteca Nacional/ Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=343951&pesq 
18

 A correlação do Arraial de Canudos com a coroa destituída do Brasil nunca foi comprovada, e alguns 

historiadores analisam tal ato de preservação dessa falsa memória como uma desculpa ideológica que a chapa 

militar na política brasileira durante o mandato de Prudente de Morais criou para elevar a importância dos 

militares na preservação e existência da República. In: HERMANN, Jacqueline/ Canudos Destruído em nome da 

República.Revista Tempo/ Rio de Janeiro/ vol. 2, n°. 3/ 1996,/ p. 81-105 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881997000200010
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881997000200010
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A ABORDAGEM DO O APÓSTOLO:  

A REAÇÃO DA IGREJA AO ARRAIAL 

O jornal em si acompanha as notícias sobre Canudos a partir do momento que a 

Arquidiocese da Bahia começa a agir: no dia vinte e seis de Abril de mil oitocentos e noventa 

e cinco, é enviada uma missão de freis sob o comando do frei João Evangelista do Monte 

Marciano para o Arraial de Canudos com o intuito público de propiciar à população lá 

residente os sacramentos católicos, e um não divulgado de dispersar a multidão do arraial por 

causa dos atritos que já haviam ocorrido
19

 e trazer ao Arcebispo Conego Clarindo de Souza 

Aranha um parecer da situação do arraial, dos seus integrantes, e principalmente de seu líder, 

Antônio Conselheiro. O relato da missão ficou na coluna Uma História Curiosa e foi dividida 

em cinco edições de quatorze de Julho de mil oitocentos e noventa e cinco até vinte e quatro 

de Julho do mesmo ano, e trás um ponto de vista interessante sobre a realidade que a região de 

Belo Monte estava imersa: em geral as pessoas estavam em uma situação decadente, na 

estrada para Canudos, frei João relata que pessoas quase sem roupa e armadas com 

instrumentos precários serviam de vigia para o arraial (o próprio cogita que se tratava de um 

grupo de ladrões) e o arraial em si não era muito melhor que o se via na estrada. Era uma vila 

com construções muito mal feitas, organizadas em torno de uma capela erguida sobre ordens e 

supervisão do próprio Conselheiro, onde a vida pública e religiosa dos moradores era 

decidida.  

A vida cotidiana do arraial é relatada como regrada pelo seu líder religioso: “[...] 

Aqueles que possuíssem bens deveriam entregar para venda ao Conselheiro, não retendo para 

si mais que um vintém em cada cem mil réis, e caso entre os bens tivesse imagens deveria 

leva-las para o santuário comum. As pessoas que seguissem essas instruções a risca teriam 

roupas e ração, e anunciavam que tinham capacidade de prover mais de oitocentos homens e 

duzentas mulheres em Canudos [...]” 
20

. Seguindo, frei João especifica o trabalho que homens 

e mulheres tinham dentro dessa sociedade: “[...] as mulheres eram responsáveis pelo preparo 

da comida, coser e enfeitar os gorros que os homens usavam e à noite tinham que cantar o 

Bemdicto na latada (?), e caso estivesse fazendo frio ficavam incumbidas de acender 

                                                           
19

 Os relatos e matérias do Jornal O Apóstolo estão disponíveis na Biblioteca Nacional, com acesso pela 

Hemeroteca Digital da BN, os que estão sendo usados na monografia estão compreendidos no período de mil 

oitocentos e noventa a mil oitocentos e noventa e nove, sobre a pesquisa das palavras chaves Antônio 

Conselheiro: http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=343951&pesq= 
20

 Trecho retirado do Jornal O Apóstolo, na coluna Uma História Curiosa da edição oitenta do ano de mil 

oitocentos e noventa e cinco, do dia dezenove de Julho do mesmo ano. Disponível no acervo digital da BN em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=343951&pesq= 
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fogueiras. Os homens estavam sempre armados, e tinham que montar a guarda de Antônio 

Conselheiro de dia e de noite [...].” 
21

. 

Tendo visto a situação deplorável que o povo de Canudos estava, além de momentos 

em que o fanatismo religioso pôs em perigo o grupo da missão, e que Antônio Conselheiro 

não se pronunciou contra nenhuma das ações agressivas, frei João decide cancelar a missão e 

voltar antes do previsto para Salvador, e o fim repentino da missão resulta em um debando de 

um número significativo do povo que estava morando em Canudos, e esse debando fez frei 

João comunicar ao Arcebispo Conego em seu parecer que o arraial não duraria muito mais 

tempo devido à redução da população, o que de fato não ocorre. Entretanto é importante 

atentar que, apesar de a Igreja ter a intenção de desmantelar o arraial, o fazia por medo do 

crescente teor fanático que os propagandistas de Canudos faziam ao tentar arrebanhar mais 

pessoas, além de temer a resposta que o governo teria ao arraial, e, no momento que a terceira 

expedição é chamada e fica evidente o nível de violência e destruição que as forças 

pacificadores iriam levar para a região, a Igreja através do jornal posiciona contra a resposta 

extremamente violenta, que segundo a coluna “Os Erros da República” da edição do dia cinco 

de Fevereiro de mil oitocentos e noventa e sete, é uma atitude bárbara o envio de uma força 

militar consideravelmente forte sobre o comando do Coronel Moreira César, que já tinha o 

histórico de uma conduta sanguinária com seus inimigos, e desnecessária, uma vez que a 

imagem que o relato da missão trouxe era de um povoado pobre, esfomeado e doente, o que 

não justificaria o tamanho da reação do governo. O jornal segue então com esse tipo de 

abordagem: seguindo os fatos transmitidos tanto pela Igreja quanto pelos órgãos oficiais, mas 

sempre demonstrando o posicionamento da Igreja sobre todos os fatos, servindo efetivamente 

como a voz do catolicismo no Brasil no meio da imprensa. 

 

OBJETIVO DA ANÁLISE 

O propósito da confecção dessa análise é encontrar nas colunas do O Apóstolo a 

mensagem que a Igreja pretendia passar para seu público alvo, e destrinchar tal mensagem 

através da associação dos fatos apresentados com a reação defendida e passada pelo jornal da 

Igreja Católica, além de analisar dentro da doutrina reformista ultramontana como a 

construção do texto e da mensagem do jornal é feita. Com isso visualizo chegar a um 

desenvolvimento da noção do que representou a pessoa de Antônio Conselheiro para a Igreja 

perante o corpo político, popular e religioso do Brasil na época. 

                                                           
21

 Idem. Disponível no acervo digital da BN em: 
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Que impacto trouxe as ações desse homem dito como fanático e que se opunha a um 

novo modelo de governo no país para o catolicismo é um ponto importante pelo qual pretendo 

guiar o trabalho, e responder talvez algumas dúvidas, como: a destruição de Canudos teve 

algum tipo de consequências para a Igreja no sertão nordestino? O messianismo de Canudos 

termina com a morte de Conselheiro ou perdura com outros clérigos descontentes com a 

República e sua secularização? Até onde a mensagem de Conselheiro era religiosa? Havia em 

Canudos realmente algum propósito que pudesse escapar do escopo da fé, ou de fato o arraial 

foi destruído para sustentar uma afirmação de comprometimento do governo civil de Prudente 

ante aos grupos militares radicais? Essa última questão tem apoio no trabalho que a 

Jacqueline Hermann
22

 faz da real motivação que o governo federal teve em empreender uma 

campanha militar consideravelmente grande para destruir um povoado mal estruturado, com 

poucos recursos, e que até a terceira expedição do Coronel Moreira César não aparecia nos 

relatórios do governador da Bahia como um povoado problemático e até perigoso. 

Assim como características do catolicismo popular permanecem no imaginário 

popular até hoje, existem ainda ideias popularizadas quanto ao que foi a Guerra de Canudos, 

quem Antônio Conselheiro era e qual era sua mensagem, e a violenta resposta do governo 

federal àquele pobre povoado, e esta nesse imaginário parte do que pretendo destrinchar: o 

quanto o imaginário popular e a religiosidade popular se misturam. O ultramontanismo fez 

um esforço muito grande para normatizar os ritos católicos nos ritos romanos, e aproximar 

não apenas a concepção de ser católico do que o Vaticano prega, mas também de como o 

“bom católico” deve ver o mundo, e podemos dizer que se na parte mais ritualística a Igreja 

foi bem sucedida no Brasil, na parte cotidiana ainda temos em regiões específicas do país uma 

reminiscência muito presente dos velhos costumes católicos, e que inclusive alguns são ainda 

usados para a construção de imagens regionalistas, e algumas vezes até preconceituosa e 

pejorativa. 

Essa conjunção de uma mesma crença, mas moldada em meios diferentes de professa-

la que se pode ver representado na abordagem que o jornal ultramontano O Apóstolo faz de 

Antônio Conselheiro e suas obras, e é justamente como é feito esse atrito de meios, como é 

estudado pelo lado da imprensa católica sobre a representação do jornal escolhido, e como é 

passado esse embate de catolicismo no sertão baiano, mas que na verdade estava na última 

década do século XIX em todo o Brasil que pretendo chegar com esse trabalho. É trazer 

relevância para a história de um importante fator cultural na construção do Brasil República 
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que na sua época de ocorrência era a religião da esmagadora maioria da população, e que hoje 

ainda é a religião maioritária e base da construção de grande parte do valor moral que a 

população tem, apesar da introdução no decorrer do século XX de outros valores morais na 

sociedade brasileira, e na própria adaptação da fé católica à modernização das sociedades. É 

uma tradição religiosa oficial e uma tradição religiosa popular que juntas produziram grande 

parte das bases morais e de valores atuais que ora são tomadas como um atraso, ora como 

uma identidade nacional que estão sendo estudas quando se contrapõem os dois focos de 

pesquisa deste trabalho, o quanto o sincretismo religioso e cultural é relevante para colaborar 

na imagem do brasileiro. 
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A GUERRA DA CISPLATINA (1825 – 1828) E O PAPEL DE NEGROS E 

INDÍGENAS NO EXTREMO SUL DAS AMÉRICAS 

Hevelly Ferreira Acruche
1
 

A partir de 1820, uma nova crise política se instaurou no Rio da Prata, então recém 

independente do domínio espanhol. A indefinição dos caminhos políticos a serem seguidos 

gerava um movimento que pendia ora para centralização das estruturas político-

administrativas encabeçadas por Buenos Aires, ora para um projeto de autonomia das 

províncias
2
. Com a derrota na Batalha de Cepeda, o cabildo teve sua representação suprimida 

no que tange a soberania da cidade de Buenos Aires
3
. 

 A criação de Estados autônomos a partir de 1820 colocou em evidência uma forma de 

organização político-estatal pautada na cidade-província. Os pilares desta nova política foram: 

desenvolvimento da pecuária para exportação, a expansão da fronteira e a imposição de um 

novo princípio de autoridade
4
. Estas mudanças foram promovidas, sobretudo nas regiões 

litorâneas, promovendo mudanças no equilíbrio econômico no antigo Vice-Reinado do Prata. 

Uma expansão agrária foi, nas palavras de Jorge Gelman, um dos caminhos alcançados diante 

da expansão do comércio
5
.  

 Ao passo que haviam reformas de cunho modernizador para reordenar a cidade 

colonial em termos de representação, novas práticas de sociabilidade e de educação pública 

em Buenos Aires; na América lusitana a sociedade e a política se transformavam a partir dos 

efeitos da Revolução Liberal do Porto, de 1820, especificamente no que tange a paulatina 

construção de um discurso político pautado na independência do Brasil sob a liderança de D. 

Pedro. De acordo com Cecilia Helena de Salles Oliveira, o termo “independência” apareceu 

no meio impresso a partir de 1821, preconizando certa mobilização em torno de uma oposição 

                                                           
1
 Doutora em História pelo Programa de Pós Graduação da Universidade Federal Fluminense. Professora 

Substituta de História da América na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
2
 GOLDMAN, Noemi; TERVANASIO, Marcela. “La vida politica”. GELMAN, Jorge (org). Argentina. Crisis 

imperial e independencia. Coleção América Latina en la historia contemporânea, tomo I. Madri: Fundação 

Mapfre, 2010. p. 82.  
33

 GOLDMAN, Noemi. “Crisis imperial, revolución y guerra (1806 – 1820). GOLDMAN, Noemi. Nueva 

Historia Argentina. Revolución, república, confederación (1806 – 1852). Buenos Aires: Sudamericana, 2005. pp. 

65 – 66.  
4
 GOLDMAN, Noemi; TERVANASIO, Marcela. “La vida politica”. GELMAN, Jorge (org). Argentina. Crisis 

imperial e independencia.... Op. cit. p. 82.  
5
 GELMAN, Jorge. “El mundo rural entransición”. GOLDMAN, Noemi. Nueva Historia Argentina. Revolución, 

república, confederación (1806 – 1852). Buenos Aires: Sudamericana, 2005. pp. 96 – 98. 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

589 
 

a “escravidão política”
6
, colocando Portugal e Brasil em polos opostos ainda que os desejos 

de “recolonização” do Brasil não estivessem no horizonte inicial dos legisladores das cortes 

portuguesas. Nas terras espanholas, as relações entre metrópole e colônias se colocavam num 

patamar semelhante quando da elaboração da Constituição de 1812, onde o objetivo principal 

consistia num frágil balanço entre a manutenção das leis existentes, de um lado, e a aplicação 

de inovações legais, de outro. O retorno das estruturas do Antigo Regime na Espanha a partir 

da anulação da Constituição de Cádiz, em 1814, promover uma quebra na autonomia liberal 

das juntas hispano-americanas, culminando em guerras pela independência
7
.  

 Cabe ressaltar que a independência não fora vista naquele momento como produto da 

emancipação e autonomia administrativa; tampouco foi fruto de uma nacionalidade pré-

concebida em prol da emancipação política. Tal discussão, abordada em diversos trabalhos, 

teve por premissa básica a compreensão de que os processos de independência não tiveram 

relação profunda com um sentimento de nacionalidade pré-definido, gerado a partir de 

rebeliões anticoloniais e um desejo interno de emancipação. Portanto, o balanço das relações 

entre metrópoles e colônias era mais voltado ao estabelecimento de boas relações, e não de 

animosidades, entre as partes
8
. 

 De acordo com Iara Schianinatto, a quebra do império luso-brasileiro não estava no 

horizonte imediato como fruto de “uma ameaça política e/ou problema incontornável”
9
. 

Contudo, no decorrer dos anos de 1821 e 1822, houve certa divisão de opiniões na construção 

de alianças nos dois lados do Atlântico que oscilavam entre a emancipação política e a 

manutenção dos laços com Portugal. A independência do Brasil ocorrera com resultados 

distintos de suas vizinhas hispânicas, já que fora instaurado um governo monárquico e a 

escravidão africana como força de trabalho preponderante no novo país. Ainda assim, este 

processo deve ser encarado como uma parte do conjunto mais amplo de desmantelamento do 

Antigo Regime na Península Ibérica
10

.  
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 Assim como ocorria no Prata, onde as relações entre Buenos Aires e as províncias 

eram conturbadas; o papel do Rio de Janeiro e sua relação com as demais províncias eram 

uma querela pendente
11

. Assim, a própria intervenção portuguesa na Banda Oriental, ocorrida 

em 1817, para posteriormente chamar-se província Cisplatina a partir de 1821, era outra 

questão a ser solucionada. Às vésperas da independência e aclamação do Imperador D. Pedro 

I, um discurso inflamado chamava a atenção para a União dos povos do Amazonas ao Prata, 

onde as províncias deveriam formar “[...]o feixe misterioso, que nenhuma força pode 

quebrar”
12

. 

Nesta constituição de territorialidades, tornou-se um consenso compreender a 

anexação da Banda Oriental pelos portugueses como uma parte do projeto expansionista 

português, encabeçado por D. João, para manter as fronteiras do mundo luso – brasileiro entre 

os rios Amazonas e Prata, constituindo uma territorialidade baseada nas fronteiras naturais, 

um dos pilares da diplomacia de Alexandre de Gusmão, em meados do século XVIII. 

Contudo, tal anexação não seria vista com bons olhos; sobretudo pelos membros da elite 

porteña e, nos anos que se seguiram, as elites da própria Banda Oriental. Dito isto, Buenos 

Aires e o Brasil passaram novamente a disputar o referido território e seus recursos numa 

guerra considerada longa e dispendiosa: a Guerra da Cisplatina, na denominação brasileira, e 

Guerra do Brasil na historiografia argentina (1825 – 1828). 

 Para fins deste texto, temos por objetivos tratar alguns aspectos da Guerra da 

Cisplatina a partir das ações de negros e índios e suas movimentações por uma fronteira em 

litígio. Procuramos trabalhar nas entrelinhas desse conflito a fim de mostrar o papel 

desempenhado pelas tropas de negros e guaranis na guerra e a constante necessidade de 

gentes para a defesa e ocupação da fronteira. A fronteira entre o então Brasil Império e as 

atuais Argentina e Uruguai fora palco de intensas trocas, comunicações e trânsitos 

dependendo das circunstâncias do momento vivido. Controlar a fronteira era fundamental na 

medida em que constituía um risco às propriedades e bens dos cidadãos do Rio Grande cuja 

fidelidade era importante a manutenção daqueles espaços.  
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A GUERRA: PERCEPÇÕES DE UM CONFLITO MAIS AMPLO 

 

[...] As guerras tem sido, e serão sempre guerras de devastação, porque 

sendo um terreno aberto e exposto a repentinas incursões, consiste a força 

dos Exércitos no maior provimento de Gados, cavalhadas, cujo trato e 

criação faz a principal riqueza dos habitantes [...]
13

 

 

O levante dos 33 orientales contra o domínio luso e a consequente reincorporação da 

Banda Oriental ao conjunto das Províncias Unidas do Prata, em abril de 1825, inaugurou os 

eventos da Guerra da Cisplatina (1825 – 1828). Nos meses anteriores ao levante dos orientais, 

pode se perceber que houve certa polarização social em torno da questão. A importância de 

anexar ou não a Banda Oriental aos domínios platinos estava no cerne das discussões políticas 

do período. O periódico El Argentino permite perceber este dilema e antever o 

posicionamento de Buenos Aires diante desta questão 

[...] No nos alucinemos por más tiempo: la guerra será indispensable para 

libertar la Banda Oriental del yugo brasilero y han llegado los momentos de 

emprenderse bajo los auspícios más favorables com la menor ruina de 

propriedades e interesses de todo género. Sí, llegaron los momentos ó de 

sacrificar los Orientales, ó de ayudarlos y sostenerlos contra ese opresor 

inicuo que ya no pueden ni soportar, ni ver indiferentes. [...]. He no pueden 

dejar en esa inercia de los que son esclavos por habito, por ignorância y por 

que la esclavitud por todas partes los rodea. [...]
14

 

 

 Conseguimos depreender que a opinião dos editores do jornal gravitava na construção 

de um discurso pelo qual cabia aos porteños ajudar a Banda Oriental, importante modo de 

lutar contra a opressão vinda do Brasil. Isto não significava dizer que havia, necessariamente, 

uma defesa a anexação da região ao território de Buenos Aires; contudo, sinalizava uma 

necessidade de “ayudar” e “sostener” povos próximos, os quais viviam num estado de inércia 

desde as intervenções de 1811 e 1817.  

Ademais, esta junção poderia acarretar no acesso a recursos importantes como gado e 

cavalos, a ampliação do território e o domínio do acesso ao rio da Prata, crucial para a 

navegação pelo interior do continente. Nesse sentido, conclamar a população porteña a lutar 

pela Banda Oriental atendia tanto a interesses econômicos quanto políticos sob o argumento 

de que os orientais estavam vivendo como escravos do Império do Brasil e precisavam se 

libertar deste cativeiro. A retórica envolvendo a escravidão política em oposição a liberdade 

aparecia novamente como argumento de autoridade no jogo da comunicação política. A 
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escravidão, entendida enquanto metáfora que contemplava o que havia de negativo nas 

relações de poder, se opunha a liberdade, considerada um valor supremo aos intelectuais 

desde fins do século XVIII. Porém, tal discussão resguardava o paradoxo entre os discursos 

produzidos sobre o tema da liberdade e a prática da escravidão no interior de uma economia 

global moderna. Escravidão era um termo cuja polissemia se espalhou tanto no âmbito da 

filosofia política quanto nas relações sociais; o que por sua vez produziu distinções entre o 

discurso político e as instituições sociais
15

. 

Segundo Klaus Gallo, que analisou as relações diplomáticas com o Rio da Prata 

naqueles anos conturbados, o conflito era prejudicial aos interesses britânicos, principalmente 

por conta do comércio com a região. Por isso, com a finalidade de terminar o conflito 

brevemente e sem maiores danos, lorde Ponsonby fora enviado a Montevidéu em 1826. 

Recém-chegado à região, observou o andamento do cenário político platino e advertiu a 

Caning, ministro inglês que “es indiscutible que a los orientales les disgusta estar sujetos al 

domínio de Buenos Aires como al de Brasil, y la independencia es suanhelo más preciado”
16

. 

 Outro elemento importante é a discussão em torno de outros líderes das jovens 

repúblicas americanas para entrar numa guerra com o Brasil. Simón Bolívar foi emblemático 

nesse sentido ao considerar que seria interessante participar de uma guerra contra o Brasil 

ainda que homens como Santander buscassem uma via de conciliação com o Império. Outro 

governo que oscilava entre a participação ou não no conflito era o Chile, o qual cogitou enviar 

um ministro para se aliar as demais repúblicas “en protesta contra el emperador”. Portanto, o 

governo de Buenos Aires procurava traçar alianças de mútuo apoio e defesa em caso de 

invasão – o que não se tornou interessante tanto para os governos da Bolívia quanto do Chile 

e, desta maneira, o conflito teria tomado maiores proporções com a participação destes 

grupos
17

.  

 Baseados nestes exemplos, pode se afirmar que a guerra entre Buenos Aires e o Brasil 

era um conflito local, mas guardava dimensões continentais na medida em que os rumos dos 

eventos eram levados em consideração por outras repúblicas hispano-americanas. Além disso, 

era uma guerra simbólica do ponto de vista político na medida em que as forças republicanas 

e imperiais estariam em confronto armado, o que evidenciava também o que estava em jogo 
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no conjunto dos países recém – independentes. A vitória de uma delas poderia significar tanto 

a posse da Banda Oriental quanto a proeminência de um regime político sobre o outro.  

Ademais, o conflito possuía uma miríade de significados para aqueles que lutavam e 

viviam na região. Para uns, poderia significar a perda da propriedade, dos gados e escravos; 

para outros, o ganho de um território maior e acesso aos recursos. Nesse sentido, as flutuações 

da fronteira seguiam de acordo com os interesses dos governos. Assim, um conflito entre o 

Império Brasileiro e o governo provincial de Buenos Aires criou uma série de expectativas e 

condicionou movimentações por um espaço hostil, indeterminado e estratégico a ambos os 

lados.  

 

A GUERRA: ÍNDIOS, NEGROS E SEDUÇÕES NA FRONTEIRA 

  Nos meses que antecederam as movimentações da guerra, as autoridades políticas e 

militares de ambos os lados da fronteira já sinalizavam suas necessidades para o conflito. O 

Brasil era superior a Argentina em termos quantitativos. Já no que tangia a disciplina e 

inteligência, os argentinos se sobressaíam; principalmente por ter ao seu favor uma força 

naval. Segundo uma testemunha ocular, “Nem a uma nem a outra dessas nações faltavam 

elementos para a guerra”
18

. Em 1824, ou seja, antes de uma declaração de guerra 

propriamente dita, o visconde de Laguna sinalizava a necessidade de homens para a defesa da 

fronteira, dando ênfase a infantaria19. 

 Nesse sentido, tropas formadas por “pretos” libertos eram, na visão do visconde, 

fundamentais ao esforço de guerra e a defesa do Império. O mesmo compreendia que era 

possível que as tropas argentinas adentrassem o território do Império e, por isso, pôs suas 

tropas na defesa do Rio Grande e aconselhou os moradores a transportarem seus gados para o 

norte para que os mesmos não caíssem em mãos inimigas.  

Além dos negros, povos indígenas também serviram para a formação de tropas no 

conflito, com regimentos próprios. Contudo, um dos pontos fracos do recrutamento militar 

naquele momento era, justamente, a deserção. As defesas fronteiriças ficavam muito 

prejudicadas, conforme o barão continuamente mostrava ao Imperador D. Pedro I. Diante 

deste quadro, nosso interesse está centrado em abordar o papel de negros e índios no decorrer 

do conflito, destacando suas ações e, sobretudo, as formas de sedução que existiam para 

ambos os lados da fronteira. 
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Numa missiva onde se descrevia o estado das tropas, o visconde noticiou, a partir de 

uma representação do Tenente Coronel Antonio Rodrigues de Castro, 

 

[...] sobre Desertores do 2º Batalhão de Libertos no tempo que foi 

encarregado da organização do dito Batalhão, e do dinheiro que supõem 

existir na mão do padeiro Airosa, que foi Tesoureiro do Rio de Janeiro para 

compra de Negros, ao que só tenho a aumentar as minhas súplicas a Sua 

majestade Imperial, pedindo-lhe Recrutas, que são de bastante urgência.
20

 

 

 Além daqueles considerados vadios, filhos desobedientes e pessoas de pouco valor 

dentro da sociedade imperial, a compra de escravos para o uso na guerra consistia, assim, 

numa das formas de aquisição de homens para a batalha. A necessidade constante de recrutas 

para a região evidencia, por um lado, a necessidade de defesa e, por outro lado, remonta as 

peculiaridades do local cuja facilidade para as fugas era um elemento atrativo aos homens de 

cor e preocupante ao comando das tropas imperiais. 

 A circulação de informações sobre as tropas inimigas também era uma forma de saber 

como proceder e montar estratégias de defesa. A composição das tropas, o número de homens 

em armas e os locais por onde passavam era assunto de fundamental importância as 

autoridades tanto do Império quanto da Banda Oriental e Buenos Aires. A troca de 

prisioneiros também foi emblemática nesse quesito. Elucidativo nesse sentido foi a prisão do 

irmão de Juan Antonio Lavalleja, líder dos 33 orientales que se opuseram ao governo 

imperial. Manoel Lavalleja fora capturado pelas tropas do Imperador e se considerou realizar 

uma troca de prisioneiros com as tropas orientais. Tal assunto, de acordo com o visconde de 

Laguna, dependia da chancela do Imperador, o que por sua vez não agradou a Juan Lavalleja. 

Em consequência disso, as ações do líder oriental em relação aos prisioneiros brasileiros 

seriam mais vigorosas. Os prisioneiros nas mãos das forças orientais eram em torno de “cento 

e mais Soldados, e seis a oito Oficiais” e seriam usados como moeda de troca com as forças 

imperiais. Contudo, diante da resposta do visconde de Laguna, Lavalleja ameaçava usar “com 

estes do direito de represália, conforme o tratamento que se der ao referido seu Irmão”
21

. 

 Ao mesmo tempo, os personagens – desertores – considerados espias para ambos os 

lados da fronteira – muitas vezes portavam informações de valor aos comandantes das tropas. 
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Cisplatina. Cód. 546, vol. 5.  
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 OFÍCIO do Visconde de Laguna ao Imperador D. Pedro I. Montevidéu, 31/07/1825. ANRJ. Coleção 

Cisplatina. Cód. 546, vol. 6.  



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

595 
 

Em agosto de 1825, uma notícia chegou para mostrar a possibilidade de ameaças oriundas dos 

inimigos dos luso-brasileiros. De acordo com o coronel Manoel Fernandes de Andrade, “que 

esteve entre o Inimigo”, o mesmo descrevia a força de Lavalleja na Banda Oriental e alertava 

que 

[...] Tendo desertado desta Linha alguns Soldados Pernambucanos, e da 

cidadela desta Praça três soldados do Batalhão de Granadeiros (que foram 

comprados por alguns presos suspeitosos) estes disseram a Lavalleja (que 

então se achava em frente desta Praça) que havia muita gente que queria para 

ele passar-se; porém se não animavam a fazer por causa da distância em que 

estavam as suas Partidas e que, se estas se aproximassem mais da Praça, teria 

sem dúvida muitos passado [...]
22

 

 

Ao saber da possibilidade de muitos passarem ao lado dos orientais, o líder oriental 

teria partido para o acampamento da Florida para reforçar as tropas com 500 homens, o que 

causaria grande prejuízo “pois fará que a nossa Cavalhada não tenha meios de pastar, 

achando-se já bastante fraca, e por isso incapaz de se bater contra forças superiores, e em bom 

estado. [...]”
23

 

 Por um lado, as informações extraídas causaram alarde e, ao mesmo tempo, mas 

também eram de extremo valor, tanto para Lavalleja quanto para o comando imperial. A 

possibilidade de pessoas passarem ao lado das tropas orientais era vista como um problema 

tanto para a manutenção dos territórios quanto para o andamento do conflito. Nesse ínterim, 

tal situação pressionava o governo imperial a tomar alguma atitude em continuidade do envio 

de soldados e melhoria das tropas para que as mesmas não desertassem. Acreditamos que 

informes como este não significavam apenas uma mera descrição das ameaças – reais ou não 

– da fronteira; mas uma maneira de pressionar o governo central em socorro ao Rio Grande.  

 Outro elemento crucial neste conflito foi a sedução na fronteira. Uma sublevação de 

índios guaranis próximos ao passo das Pedras, em 1825, foi vista como um ultraje no sentido 

de usurpar recursos humanos para o lado da Banda Oriental, podendo fortalecer as tropas 

comandadas por Lavalleja e seus companheiros. De acordo com o presidente da província do 

Rio Grande do Sul 
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 OFÍCIO do Visconde de Laguna para João Vieira de Carvalho. Montevidéu, 08/08/1825. ANRJ. Coleção 
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[...] Os Rebeldes não tem perdido ocasião de nos fazerem todo o mal que 

podem, fazendo-nos a Guerra com Armas, e com a Sedução, e podemos estar 

persuadidos que eles tirarão sempre partido de todos aqueles Corpos, cuja 

maior Força consta de Guaranis ou de Negros; porque uns e outros pelo seu 

caráter falta de estímulos, e de educação, são mais fáceis para serem 

corrompidos, e portanto se fazem indispensáveis todas as cantillas para 

livrar-nos das duas traições, aproveitando-se das circunstâncias
24

. 

 

 Para o presidente da província, negros e índios tinham um caráter duvidoso, uma 

lealdade dividida entre as forças beligerantes e, por isso, eram seduzidos facilmente nas 

fronteiras. Seguindo raciocínio semelhante, Francisco de Paula Rosado solicitava dinheiro ao 

governo central para pagar o soldo das tropas, constantemente aliciadas, principalmente os 

indígenas e a escravatura cujos “serviços só se podem promover a força de interesse 

pecuniário, empregando indivíduos que só estimulados por este incentivo se expõem a todo o 

perigo e arriscam a própria vida”
25

.  

Todavia, analisar a sedução apenas pelo prisma do caráter duvidoso significa perder de 

vista outros aspectos e interesses embutidos nas relações entre índios, negros e os governos 

em conflito. O negro Enrique era uma espécie de informante que assegurava a Lavalleja que 

Desiderio, negro português, ia se reunir com outros escravos e o que interessava ao líder 

oriental era que a empresa fosse realizada com todos os recursos possíveis e tudo o que 

ocorria neste particular deveria ser contado ao mesmo Lavalleja
26

.  

Ser seduzido na fronteira ou não representava mais do que mudar de lado, “passar a 

outro domínio”.Também poderia significar melhorias concretas nas experiências de vida 

destas pessoas em tempos belicosos cuja incerteza da situação acarretava em medidas 

consideradas, por vezes, extremas. Um exemplo disso foi uma proposta enviada ao presidente 

da província do Rio Grande do Sul onde se pensava a formação de um corpo provisório de 

pardos e negros libertados por seus senhores, que deveriam “contribuir a defesa própria”. A 

medida era entendida como de “imperiosa urgência” e não seria novidade num País onde o 
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 OFÍCIO de José da Silva Brandão, presidente da província do Rio Grande do Sul. Estancia de Bernardo dos 

Santos, 18/10/1825. ANRJ. Coleção Cisplatina. Cód. 546, vol. 8. 
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 OFÍCIO de Francisco de Paula Rosado para o Barão de Lages. Quartel General de Porto Alegre, 16/02/1826. 

ANRJ. Coleção Cisplatina. Cód. 546, vol. 13.  
26

 CARTA de Juan Lavalleja a D. Ignacio Oribe. Manga, 30/07/1825. ANRJ. Coleção Cisplatina. Cód. 546, vol. 
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emprego de sua população no uso de armas era necessário “por causa da extensão de sua 

Fronteira”
27

. 

Nessa linha de raciocínio, o pleito da senhora Isabel Ignacia da Silveira nos é 

interessante. Tendo ela permitido que dois de seus escravos fossem, voluntariamente, para os 

exércitos do Imperador quando da passagem por sua estância do “muito honrado e político D. 

Hilário Sespas”; a mesma senhora perdera mais três cativos desde então. Não sabemos se 

estes três escravos foram recrutados; porém o caso evidencia que a própria guerra era sedutora 

ao cativo na medida em que a segurança das fronteiras estava pouco guarnecida e a 

possibilidade de liberdade poderia estar no horizonte desses escravos. Motivada pela perda de 

suas propriedades, a mesma senhora solicitava a devolução dos escravos enviados ao serviço 

das Armas argumentando que “o Exmo Sr. General Em [chefe] quer o aumento e não o 

desfalque de sua Província. [...]”
28

. Argumentos como propriedade e direitos eram acionados 

no momento de uma requisição de escravos, sobretudo nos difíceis tempos em que os 

cidadãos do Império estavam vivendo. 

A guerra propriamente dita começou em fins de 1826. Nestas ações, inicialmente as 

tropas de Lavalleja e Alvear apresentaram alguns êxitos diante das tropas brasileiras. Tais 

reveses, tanto em terra quanto pelo mar, fizeram com que os ingleses cogitassem uma derrota 

do regime imperial. Contudo, é importante salientar que o bloqueio naval no Prata prejudicava 

os interesses das Províncias Unidas
29

.  

Pelo lado brasileiro, o visconde de Laguna procurava meios de conter um possível 

avanço inimigo. Movimentou suas tropas para a defesa do Rio Grande. Além disso, solicitou 

aos moradores contribuições ao esforço de guerra, seja em escravos, dinheiro, gado, a fim de 

“minorar a situação angustiosa da província”. Em relação aos escravos, o mesmo“[...] 

Ordenou, outrossim, que todos os escravos dispensáveis, principalmente, os do Vale da Lagoa 

dos Patos, 10.000 a 12.000 mais ou menos, fossem retirados para leste da Lagoa, ou aquém 

Jacuí, evitando, desta forma, engrossar o exército inimigo, com a prometida libertação dos 

mesmos [...]”
30

 

 Ou seja, a possibilidade de libertação dos escravos passados as tropas argentinas era 

prejudicial as forças do Império, sendo necessário afastá-los deste “perigo” já que havia a 

prática de libertar escravos atuantes nas tropas republicanas desde as guerras de 

                                                           
27

 OFÍCIO de Francisco de Paula Rosado para José Egidio Gordilho de Barbuda, Presidente da Província. 

Quartel general em Porto Alegre, 18/02/1826. ANRJ. Coleção Cisplatina. Cód. 546, vol. 13.  
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 CARTA de Isabel Ignacia da Silveira. São Joaquim, 1825. ANRJ. Coleção Cisplatina. Cód. 546, vol. 10. 
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 GALLO, Klaus. “La Argentina enel mundo”. GELMAN, Jorge (org).... Op. cit. p. 135.  
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 Uma testemunha ocular.... Op. cit. p. 199.  
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independência, onde os mesmos poderiam manejar as leis promulgadas para o Rio da Prata a 

fim de se manter naquele território num caso de litígio envolvendo as autoridades do Brasil, 

os quais exigiam sua devolução a seus senhores e ao território de origem
31

.  

Localizado em Porto Alegre, o visconde fora substituído pelo marquês de Barbacena, 

que repudiou a postura defensiva de Laguna e procurou ser mais ofensivo nas operações. No 

ano de 1827, diante da prolongada campanha do Sul, o Imperador D. Pedro I partiu para o 

teatro das operações assumindo o comando em chefe do Exército. Este fato contribuiu para o 

crescimento das tropas, aumentando o número de voluntários. No que tange ao inimigo, a 

política platina tornou-se outro elemento complicador para a manutenção da guerra pois os 

conflitos entre Buenos Aires e as províncias do interior desfavoreciam certa unidade de 

estratégia e pensamento por parte do novo governador de Buenos Aires, Bernardino 

Rivadavia.  

 A partir do exposto, podemos nos aventurar a dizer que as movimentações de tropas e 

a própria conjuntura da guerra também era um dos mecanismos do conflito, seja para seduzir 

pessoas, seja para obter recursos materiais. Consta que nos idos de outubro de 1826 uma tropa 

de índios “d’além Uruguai” adentrou o território das Missões, domínio português desde 1801 

e, naquele momento, era domínio do Império do Brasil. O Comandante daquela fronteira, o 

Tenente Coronel Claudio José de Abreu, afirmou que, não tendo forças suficientes para 

combater os ditos índios, ordenou que viessem reforços da 1ª Brigada do Exército, comandada 

por Bento Manoel Ribeiro. Deveriam atacar os índios pela retaguarda juntamente com forças 

vindas de São Borja. Havia o receio expresso nos informes do Comandante de que o inimigo 

pudesse invadir e saquear “o território mais rico e abundante de gados da Fronteira de 

Missões”
32

.  

 Tropas formadas por índios guarani foram utilizadas tanto por luso-brasileiros quanto 

pelas forças republicanas tanto para ações bélicas quanto para a defesa de pontos considerados 

estratégicos no decorrer do conflito. Em 1826, chegava a notícia de que “[...] Imediatamente 

seguiram as praças de Guaranis pª a Capital de Porto Alegre conforme as ordens de V.Exª”
33

. 

Nos meses seguintes, ao tratar dos insumos para a guerra, também foi informado que 
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 FREGA, Ana. ““La patria me hizo libre”. Aproximacion a la condición de los esclavos durante las guerras de 
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“[...]mandei servir na Artilharia, na qualidade de bolieiros a 100 Soldados do Regimento de 

Guaranis, não só porque havia falta de tais Praças, como por serem muito análogos a 

semelhante serviço, por sua desteridade e segurança a cavalo”
34

. 

 Podemos considerar que os índios, tidos como volúveis e de pouca inteligência, 

acabaram aos poucos exercendo outras funções dentro do exército imperial diante das 

necessidades cotidianas do conflito. Era importante confiar naquelas tropas pois o uso do 

cavalo era um elemento diferencial deste grupo. As ações de guerra eram compostas também 

pelas capacidades adquiridas ao longo da vida na campanha, o que poderia favorecer os 

grupos indígenas em algum momento.  

A sedução das pessoas pelo ambiente fronteiriço era um problema palpável a 

soberania tanto do Brasil quanto de Buenos Aires. Assim, a guerra não pode ser encarada 

apenas sob o prisma de grandes batalhas e resultados imediatos; mas também pelas ressalvas, 

dificuldades e necessidades expressas pelos comandos. Movimentos como estes poderiam pôr 

tudo a perder na medida em que as forças humanas dependiam daqueles recursos para a 

própria sobrevivência num campo de batalha.  

A partir de 1827, autoridades britânicas, porteñas e brasileiras já ensaiavam um 

possível acordo diplomático para dar fim a contenda. Para os ingleses, tornar a Banda Oriental 

independente estava no horizonte próximo, porém tanto os brasileiros quanto os porteños não 

aceitavam esta resolução. Nos meses seguintes, o novo governador de Buenos Aires, Manuel 

Dorrego, manteve a ofensiva em relação aos brasileiros buscando apoio da Bolívia para a 

continuidade da guerra.  

 As negociações pela paz foram retomadas em meados de 1828 diante de apelos vindos 

tanto dos ingleses quanto dos criollos, prejudicados pela ausência de comércio pelo rio. O 

envio de uma missão diplomática ao Rio de Janeiro, comandada por Balcarce e Tomás Guido, 

culminou no acordo onde o produto final foi a criação de um Estado independente: a 

República Oriental do Uruguai. O desgaste tanto do lado brasileiro quanto do lado porteño 

sublinhou as fragilidades tanto dos territórios quanto das lideranças políticas. A autonomia 

provincial em Buenos Aires foi substituída por um retorno a centralização em meio ao grupo 

dos federalistas, comandados pelo novo governador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. 

No caso brasileiro, a estima de D. Pedro I foi gradualmente diminuída até sua abdicação do 

trono imperial, em 1831.  
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Mesmo sendo considerada uma guerra sem vencedores, o conflito pela Cisplatina foi 

outra possibilidade de melhorias nas condições de vida e de trabalho de alguns indígenas e 

escravos. É possível perceber que as movimentações de tropas negras e indígenas foi 

fundamental as estratégias tanto do governo imperial quanto do governo de Buenos Aires. No 

decorrer dos anos de conflito, visões positivas e negativas foram construídas em relação ao 

papel de índios e negros nas ações ofensivas e defensivas; destacando ora sua destreza, ora 

seu caráter duvidoso. A fundação da Colônia de Bela Unión, no norte uruguaio, correspondia 

a expectativas para os indígenas após o fim do conflito, servindo por um lado como um 

instrumento de atração de populações das Missões às terras uruguaias. 

No que concerne aos escravos, as possibilidades de mobilidade no decorrer do conflito 

numa fronteira incerta eram concretas, equivalendo muitas vezes a uma mudança de status – o 

que causava temor aos senhores do Rio Grande que, se por um lado tinham de defender a 

fronteira, por outro precisavam proteger suas propriedades
35

. Assim, se a guerra não teve 

como resultado o fim ao sistema político imperial, teve em contrapartida a consolidação de 

uma fronteira entre a escravidão e a liberdade, a qual será negociada ao longo do século e terá 

outras querelas envolvendo governos, pessoas livres e escravizadas
36

. 
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AUTORITARISMO, COTIDIANO E TRABALHO: A REDE 

FERROVIÁRIA FEDERAL E A DITADURA CIVIL-MILITAR NO 

BRASIL (1968-1974) 

Isabella Villarinho Pereyra 

 

A ditadura, desde o governo Castelo Branco, iniciou uma violenta repressão social. 

Utilizando os Atos Institucionais para implementar a “operação limpeza”, teve como objetivo 

neutralizar a oposição subversiva na administração pública, congresso, forças armadas e 

sindicatos. Ao longo de todo o regime, no entanto, repressão ao movimento operário não se 

deu apenas através da intervenção do Ministério do Trabalho nos sindicatos, mas também na 

implementação do Arrocho Salarial e as reformulações na Previdência, como  a criação do 

FGTS e a intervenção governamental na direção dos INPS. Além do reforço no controle sobre 

o movimento sindical, as “leis do arrocho” controlaram os índices do reajuste salarial (relativo 

à média da inflação divulgada para os dois anos anteriores) e substituíram o mecanismo de 

estabilidade de dez anos de serviço pelo FGTS, incentivando a rotatividade da mão de obra e 

colocando fim a estabilidade do emprego.
1
Embora as leis do arrocho e a outorga dos Atos 

Institucionais representassem uma legislação autoritária com o objetivo de conter o avanço do 

operariado, a CLT já dava ao Ministério do Trabalho o poder de intervir nas entidades 

sindicais, ou seja, o poder de destituir diretores eleitos democraticamente e substituí-los por 

Interventores. 

Essas medidas foram justificadas por Castelo Branco como necessárias devido aos 

“interessados em desvirtuar os sindicatos, transformando-os em instrumentos de corrupção e 

subversão”, uma vez que na  

 
Revolução de 31 de março, o trabalhador brasileiro ocupa lugar de primeiro 

plano, não para o enganar ou iludir, mas, para dar-lhe a certeza de que, 

dentro da normalidade e afastado da subversão e da corrupção em que o 

pretenderam envolver capciosamente, ele encontrará os caminhos da 

prosperidade e do bem-estar.
2
 

 

                                                 
1
 MATTOS, Marcelo Badaró. Trabalhadores e sindicatos no Brasil.  São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 

106. 

2 BRANCO, Humberto Castelo. “01/05/1965 no parque industrial da Usiminas em Ipatinga na solenidade do Dia 

do Trabalho”. Biblioteca Presidência da República. Disponível em: 

<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-

presidentes/castellobranco/discursos/1965/56.pdf/view>. Acesso em: 31/08/2018. 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

602 

 

Neste sentido, o estudo sobre os mundos do trabalho, bem como as relações entre o 

movimento operário e Estado é parte integrante desta pesquisa. Quando analisamos o 

produção acadêmica sobre este tema, é possível perceber que o estudo das relações entre 

mundos do trabalho e ditadura ocupam lugar minoritário. Marcelo Badaró Mattos, ao realizar 

um balanço historiográfico em razão dos 40 anos da instauração da ditadura em 1964, 

apresenta as contribuições das principais pesquisas sobre o papel desempenhado pelos 

trabalhadores na resistência ao golpe e as principais interpretações de historiadores e 

cientistas sociais sobre o movimento civil-militar que derrubou João Goulart.
3
 

Em primeiro lugar, o autor destaca trabalhos que construíram uma visão negativa 

daquela classe operária: desmobilizada, sem consciência, ligada a “sindicatos populistas”, 

incapaz de resistir ao movimento civil-militar que depôs o presidente. Essa perspectiva seria 

tributária da crise do populismo, reforçando as contradições do governo Goulart com seu 

caráter conciliatório, além de sua política de compromissos. A tradição varguista no governo, 

as reformas de caráter classista, apresentavam o Estado como principal interlocutor dos 

trabalhadores, onde os “sindicatos populistas” apareceriam subordinados e dependentes ao 

governo. Neste sentido, foi colocado em questão até que ponto houve uma resistência da 

classe trabalhadora (dependente de um estado de compromissos) ao golpe militar. 

Em segundo lugar, colocando em discussão as principais contribuições do debate 

historiográfico realizado em 2004 (marco dos quarenta anos do golpe), o autor critica as 

análises de Daniel Aarão Reis e Jorge Ferreira, que, na visão do autor, adotam a perspectiva 

da “falta de compromisso democrático” ou até um “golpismo” por parte das esquerdas, que, 

no momento do golpe militar, não estariam dispostas a seguir uma via democrática ao lutarem 

por seus interesses (assim como a direita), ou até mesmo de construírem uma memória de 

resistência democrática falaciosa na redemocratização.
4
 

Para este autor, tais obras possuem um caráter “revisionista” e acabam reforçando as 

teses levantadas pelos grupos de direita da necessidade de uma intervenção militar para conter 

                                                 
3
 Para análise do balanço historiográfico sobre os trabalhadores e o golpe civil-militar em 1964 ver: MATTOS, 

Marcelo Badaró. Os trabalhadores e o golpe de 1964.  História e luta de classes. No. 1, Rio de Janeiro, março de 

2005; e: MELO, Demien Bezerra de. O Golpe de 1964 e meio século de controvérsias: o estado atual da questão. 

In: __ (org.). A miséria da historiografia: uma crítica ao revisionismo contemporâneo. Rio de Janeiro, 

Consequência, 2014. 
4
 Marcelo Badaró traz como contribuições críticas às teses levantas por esses autores os trabalhos de Caio 

Navarro de Toledo e Marcelo Ridenti. Ver: RIDENTI, Marcelo. Resistência e mistificação da resistência armada 

contra a ditadura: armadilhas para pesquisadores. In: AARÃO REIS, Daniel; RIDENTI, Marcelo e MOTTA, 

Rodrigo Patto Sá. O golpe e a ditadura militar: quarenta anos depois (1964-2004). Bauru: EDUSC, 2004.; e 

TOLEDO, Caio Navarro, “1964: golpismo e democracia, as falácias do revisionismo, In: Crítica Marxista, 19, 

Rio de Janeiro, 2004. 
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o radicalismo das esquerdas no país. Neste sentido, afirma que essa perspectiva acaba 

apagando ou estigmatizando como inexistente a resistência contra o golpe e a ditadura militar 

por parte das organizações da classe trabalhadora, afastando a luta de classes como explicação 

da trajetória dos homens no tempo. 

Marcelo Badaró Mattos se opõe às teses que colocam o movimento operário em 

categorias de “passividade” e “omissão” frente ao golpe civil-militar.
5
 Em seus trabalhos, 

demonstra o processo de organização e ascensão das bases desse movimento sindical desde 

pelo menos a década de 1950, com o crescimento do número de greves (como a convocação 

do Comando Geral dos Trabalhadores por uma greve geral frente a iminência do golpe), o 

aumento do número de entidades criadas e do percentual de trabalhadores filiados, além da 

participação desse setor na formulação de pautas políticas para o país e no apoio às Reformas 

de Base propostas por João Goulart.  

Os trabalhadores não deixaram de criar formas de resistência à exploração do regime e 

do controle exercido sobre os sindicatos por interventores e a perseguição aos líderes sindicais 

militantes de esquerda ligados ao PCB e PTB. Seja formando movimentos intersindicais 

contrários à legislação autoritária - como o Movimento Intersindical contra o Arrocho (MIA) -

, ou na realização de greves como as de Osasco (SP) e Contagem (MG) em 1967, os 

trabalhadores teriam resistido antes e depois de 1964.  

Uma das principais preocupações dos setores conservadores em 1964 era que as 

reformas de base transformassem o país numa “República Sindicalista”, uma “nova Cuba”. 

Em uma das bases de apoio civil ao golpe estava o empresariado, temeroso de que as reformas 

abalassem seu poder e margem de lucro. O golpe civil-militar foi dado contra um programa de 

caráter nacionalista e popular, preocupado em implementar um projeto de modernização 

autoritária e aplicar medidas eficazes na repressão aos movimentos sociais. Assim como 

afirma o historiador Rodrigo Patto Sá Motta, “o propósito modernizador se concentrava na 

perspectiva econômica e administrativa, com vistas ao crescimento, à aceleração da 

industrialização e à melhoria da máquina estatal.”
6
 

Neste sentido, a perda progressiva de direitos e aumento da violência estatal, parte do 

projeto de modernização autoritária, fez o governo sucessório do general-presidente Costa e 

Silva (1967–1969) ser caracterizado por uma relação conflituosa entre ditadura e sociedade, 

especialmente em 1968 quando podemos identificar o aumento das críticas sociais ao regime. 

                                                 
5
 Ver: MATTOS, Marcelo Badaró. Trabalhadores e sindicatos no Brasil.  São Paulo: Expressão Popular, 2009. 

6
 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As universidades e o regime militar. Cultura política brasileira e modernização 

autoritária. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p. 15. 
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Podemos destacar a insatisfação dos trabalhadores através da organização de greves históricas 

em Osasco e Contagem, movimento contrário às leis que estabeleceram o arrocho salarial, o 

controle dos sindicatos, a criminalização das greves e o aumento da precarização do trabalho. 

O movimento estudantil ganhou as ruas e a simpatia popular com passeatas e protestos que 

tinham por demanda a melhoria das condições de ensino, acesso e permanência na educação 

pública, e críticas à ausência democrática e as relações do governo com os Estados Unidos. 

Em dezembro do mesmo ano, o Ato Institucional nº 5 junto com a Doutrina de 

Segurança Nacional iniciaram uma nova fase de violência estatal: a atuação sistemática do 

aparato repressivo e da comunidade de informações levou para além do âmbito institucional 

militar o combate à “subversão”. O AI-5 deu o aparato legal para o terrorismo de Estado com 

o aumento expressivo da violência, tortura, morte e desaparecimento de pessoas, embora 

apresente que a elaboração dos atos institucionais visava medidas que “assegurasse autêntica 

ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana”. Com a 

sistematização da repressão, ele também representou a derrota temporária do movimento 

operário, que ressurgiria em 1978 como um “novo sindicalismo” reunindo condições de ações 

combativas e movimentos grevistas no ABC paulista. 

Em sua maioria, os regimes ditatoriais atuam a partir de pilares básicos: espionagem, 

polícia política, censura e propaganda. Assim como demonstra Nilson Borges, a criação do 

Serviço Nacional de Informações, a desarticulação do Congresso Nacional e o fim do 

pluripartidarismo permitiram ao presidente Castelo Branco instaurar um Estado de Segurança 

Nacional.
7
 Porém, foi a partir de 1968 que a “comunidade de informações” montada ainda no 

governo deste general-presidente ganharia uma maior dimensão, atuando com respaldo legal 

da Constituição de 1967, junto com os Ato Institucionais e a Doutrina de Segurança 

Nacional.Com isso, podemos perceber que o cotidiano da população brasileira foi invadido 

pela violência estatal, espionagem e os valores prezados pela Doutrina de Segurança 

Nacional: ordem social e combate ao inimigo interno e externo. 

Além disso, em 1968 tiveram início mudanças na política econômica da ditadura, 

implementadas pelo novo ministro da fazenda Delfim Neto. Era a formação do então 

chamado “Milagre Econômico”, que, entre os anos de 1968 a 1974, apresentou índices de 

melhora na economia brasileira. Aprofundado durante o governo Médici (1969-1974), foi 

expressivo o  crescimento acelerado do Produto Nacional Bruto (PNB) - chegando a 11,4% 

                                                 
7
 BORGES, Nilson. “A Doutrina de Segurança Nacional e os governos militares”. In: FERREIRA, Jorge e 

DELGLDO, Lucilia de Almeida Neves (orgs). O Brasil Republicano, v. 4. O tempo da ditadura: regime militar e 

movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 39. 
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em 1973 -, além do crescimento da indústria e dos números da exportação, aumentando a 

crença do Brasil como o “país do futuro”. O Estado, recuperando sua herança nacional-

estatista, utilizou o capital privado nacional e estrangeiro para investir nas empresas estatais, 

com o objetivo de desenvolver e modernizar a indústria no país. Investiu-se na indústria 

petroquímica, na expansão da telecomunicação, rodovias e hidrelétricas.  

As obras públicas “faraônicas” eram propagandeadas como geradoras de empregos e 

sinônimo de integração nacional, como a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, da Ponte 

Presidente Costa e Silva (concluída em 1974) e da rodovia Transamazônica. Era o milagre 

econômico brasileiro “modernizando” o país.
8
 Embora o crescimento e modernização não 

tenham se estendido para as camadas mais pobres da população, que sofriam com a intensa 

concentração de renda e o arrocho salarial, a classe média urbana, principalmente os 

profissionais liberais e servidores públicos, obtiveram benefícios materiais com o crescimento 

econômico e desenvolvimento da indústria.  

Além do aumento do acesso ao crédito, com a possibilidade de aquisição de 

eletrodomésticos e automóveis, foram criados programas como o PIS e PASEP, o Projeto 

Rondon e o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, projetos que geraram grande impacto 

social, possibilitando ganhos materiais e simbólicos para setores da população, além de 

favorecer o isolamento das oposições à ditadura.
9
 Já as comemorações populares em torno da 

vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol em 1970 e das celebrações com o 

Sesquicentenário da Independência em 1972 foram eventos que nos permite observar 

demonstrações de apoio e ufanismo de parte da sociedade ao regime.
10

 

Portanto, analisar qual a memória dos operários sobre esse período, como seu cotidiano 

de trabalho foi alterado, e como eles agiram e reagiram a essas mudanças nos ajuda a 

compreender melhor as relações complexas estabelecidas entre sociedade e a ditadura civil-

militar. Para esta pesquisa em desenvolvimento, será privilegiada a análise da vida cotidiana 

dos operários da Rede Ferroviária Federal em diálogo com a memória produzida por este 

grupo. 

Dito de outra forma, estudarei um ator social ainda pouco explorado pelos 

pesquisadores: o cidadão comum, tomando como referência, para tanto, operários não 

                                                 
8
 Ver: AARÃO REIS, Daniel. Ditadura e democracia no Brasil. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2014. 

9
 Ibidem, p.84. 

10
 Sobre a participação popular nas comemorações do Sesquicentenário da Independência, e a Copa do Mundo 

de 1970, ver: CORDEIRO, Janaina Martins. A ditadura em tempos de milagre: comemorações, orgulho e 

consentimento. Rio de Janeiro: FGV, 2015., e MAGALHÃES, Lívia Gonçalves. Com a taça nas mãos: 

sociedade, Copa do Mundo e ditaduras no Brasil e na Argentina. Rio de Janeiro: Lamparina, 2014. 
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engajados nas lutas políticas de então. O historiador Antonio Cazorla Sánchez, ao tratar do 

caso do franquismo na Espanha, analisa as “vidas comuns” para compreender as relações 

entre ditadura e sociedade. Mesmo reconhecendo que o termo - como qualquer categoria 

social - seja flexível, ele apresenta a definição desses “hombres y mujeres de a pie”, de “la 

gente común”, como pessoas que não reconheceríamos o nome: 

 
Como digo en la introducción de “Miedo y Progreso”, la “gente común” y 

las “vidas comunes” son las propias de la gente que no reconocemos su 

nombre, ni siquiera los especialistas. Este uso vago, poco preciso, de los 

términos parte de mi convicción de que todas nuestras categorizaciones 

sociales son ambiguas, sin corte claro: ¿qué es ser pobre, culto, burgués, 

religioso, etc? (…) las “vidas comunes” no es tanto una categoria como el 

producto del deseo de dejar hablar a los que casi nunca han interesado al 

poder (y a los historiadores). Y esta intención, ¿no es más valida, en lo moral 

y hasta más productiva en lo narrativo que toda la esterilidad teórica de las 

categorías analíticas que serán elegantes y en apariencia precisas pero tienen 

poco que ver con lo que la gente vive y piensa cada día?
11

 

 

Embora se tenha que delimitar com precisão uma categoria analítica, é importante 

destacar qual a relevância do seu uso, e à qual ator social ela se refere. Para este trabalho, “o 

homem comum” compreende o trabalhador não pertencente a grupos de resistência e combate 

à ditadura.  Por mais que fizessem parte de algum sindicato, muitos desses operários não 

exerciam um papel de destaque e combativo dentro desses espaços, demonstrando muitas 

vezes indiferença ao processo político, preocupados apenas em trabalhar e garantir o sustento 

de sua família.  

Dito de outra forma, trata-se de cidadãos preocupados com a retomada da normalização 

da vida cotidiana, que não se viam atingidos diretamente pela ditadura militar, mas apenas 

como homens comuns. Em seu cotidiano, acabavam fazendo parte daquela esfera de 

vigilância e autoritarismo, tornando-se, também, agentes históricos que, muitas vezes, podiam 

compartilhar valores morais e demandas políticas contidas na Doutrina de Segurança 

Nacional,  integrando-se, assim, à ditadura civil-militar. 

Com isso, a análise  do cotidiano da classe trabalhadora e as construções de memória do 

homem comum sob regimes autoritários se apresenta como uma forma de compreendermos 

não só as relações entre sociedade e ditadura no Brasil, mas as consequências do projeto 

modernizador e autoritário impostos pelo regime no cotidiano dos trabalhadores.  

                                                 
11

 CORDEIRO, Janaina. “A experiência histórica das gentes – uma entrevista sobre o franquismo, com Antonio 

Cazorla Sánchez”. In: Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 43, n. 2, p. 495, maio-ago. 2017. 
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Dentro desta perspectiva, tomar o cotidiano sob regimes autoritários como objeto de 

análise possibilita o diálogo com uma historiografia crítica, uma vez que seu objeto de 

interesse está nas experiências contraditórias, na pluralidade das atitudes coletivas e sobre as 

formas a partir das quais se teceram as relações sociais em seus ambientes cotidianos, 

moldados pelos pressupostos dos Estados autoritários que os governaram. Embora seja um 

campo impreciso, e que trata de aspectos considerados “triviais” do dia a dia dos atores 

sociais, a História do Cotidiano não deve ser pensada separadamente da esfera política. Assim 

como afirma Henri Lefebvre.  

tratando-se do cotidiano, trata-se, portanto, de caracterizar a sociedade em 

que vivemos, que gera a cotidianidade (e a modernidade). Trata-se de defini-

la, de definir suas transformações e suas perspectivas, retendo, entre os fatos 

aparentemente insignificantes, alguma coisa de essencial, ordenando os 

fatos.
12

 

 

Janaina Cordeiro e Lívia Magalhães apresentam diversos trabalhos produzidos na 

Europa e América Latina que utilizam o conceito de cotidiano como análise das relações 

ambivalentes entre sociedade e regimes autoritários. Destacam, no entanto, que o uso da 

História do Cotidiano como categoria de análise histórica se deu, pioneiramente, na 

Alemanha, com o movimento Altagsgeschichte, o qual tratava de questões da reprodução da 

vida de indivíduos sob o nazismo. Embora essa linha de pesquisa tenha um grande espaço na 

análise dos fascismos e das ditaduras do Cone-Sul, no Brasil esse movimento ainda se 

encontra em fase inicial. A análise do cotidiano sob a ditadura militar no Brasil foi feita 

pioneiramente por Maria Hermínia Tavares e Luiz Weiz
13

 ao tratar do cotidiano de 

clandestinidade, do isolamento e das diferentes formas de se tomar o espaço urbano por parte 

de um grupo de oposição específico: a classe média intelectualizada (estudantes politicamente 

ativos, profissionais liberais, jornalistas, etc).  Assim como Cordeiro e Magalhães apontam,  

É importante, no entanto, considerar que não foi apenas a vida cotidiana da 

oposição à ditadura que sofreu profunda alteração. Tampouco as sensações 

de medo e insegurança ficaram restritas a tais meios. Ao contrário, a 

temática da violência política e a sensação de que se poderia estar sob 

vigilância teria caracterizado o dia-a-dia de parcelas muito mais expressivas 

da sociedade e não apenas daqueles que se opuseram ao regime.
14 

                                                 
12

 LEFEBVRE, Henri. A vida cotidiana no mundo moderno. São Paulo: Editora Ática, 1991, p. 35. 
13

 TAVARES, Maria Hermínia de Almeida e WEIZ, Luiz. “Carro zero e pau-de-arara: o cotidiano da oposição 

de classe média ao regime militar”. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). História da vida privada no Brasil: 

contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, vol.4. 
14

CORDEIRO, Janaina. MAGALHÃES, Lívia Gonçalves. “Por uma história do cotidiano dos regimes 

autoritários no século XX”. In: Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 43, n. 2, p. 246, maio-ago. 2017. 
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Como já exposto, o reduzido número de pesquisas realizadas sobre o movimento 

operário na ditadura militar trata da questão da resistência. Sendo assim, aponto a necessidade 

de se tomar o cotidiano da classe trabalhadora – e as construções de memória do homem 

comum – sob regimes autoritários como uma forma de se compreender melhor não só as 

relações entre sociedade e ditadura civil-militar no Brasil, mas as consequências do projeto 

modernizador e autoritário impostos pela ditadura aos trabalhadores. Dialogando com uma 

historiografia que analisa o cotidiano da classe operária sob ditaduras não só na Europa, mas 

também na América Latina, destaco os trabalhos de Eleanora Bretal, Camillo Robertini e 

Luisa Passerini.
15

 

Eleonora Bretal tem por objetivo o estudo das representações sociais de ex-operários 

(que não foram vítimas do terrorismo estatal ou eram militantes políticos)e da ruptura de suas 

práticas cotidianas no período da ditadura civil-militar argentina. Neste sentido, Bretal dialoga 

com uma historiografia preocupada em analisar a multiplicidade de comportamentos e 

atitudes sociais no período - como os autores Sebastian Carassai e Daniel Lvovich
16

 -, 

adotando como objeto de estudo a “gente comum”. A autora apresenta o resultado das 

entrevistas com esses trabalhadores, que demonstravam quais eram suas classificações sociais 

acerca de companheiros vítimas da repressão, sua auto-identificação como “quienes no 

estaban metidos em nada” utilizando um termo específico para se referir ao período ditatorial: 

“la época de los militares”. 

Também sobre a ditadura militar argentina, Camillo Robertini  apresenta em seu estudo 

como o regimento de fábrica do complexo industrial “Fabricaciones Militares” funcionou 

como um elemento disciplinador, pautado numa moral católica e nacionalista em consonância 

à postura de setores militares, além de atender as necessidades capitalistas da indústria. Neste 

sentido, Robertini analisa o regimento não só como um aparato de repressão aos 

trabalhadores, mas também de um processo mais amplo da ditadura em modificar a cultura e a 

                                                                                                                                                         
 
15

 Ver: BRETAL, Eleonora. “Rasgos de la cotidianeidad en la ´época de los militares‟: representaciones de ex-

obreros que no estaban metidosen nada”. In: Actas de las VII Jornadas de Trabajo sobre Trabajo Reciente, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata, 7 y 8 de agosto de 

2014., ROBERTINI, Camillo. “Laburar y cumplir”. El disciplinamiento de la classe trabajadora durante la última 

dictadura militar argentina. In: Iberoamérica Social: revista-red de estudios sociales, número especial vol. 1, pp. 

10 – 24, out. 2016., e PASSERINI, Luisa. Ideologia e consenso do trabalho sob o fascismo italiano. In: História 

e Perspectivas, Uberlândia, n. 42, p. 171-184, jan. jun. 2010. 
16

 Ver: CARASSAI, Sebastián. Los años setenta de la gente común. La naturalización de la violência. Buenos 

Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2013., e LVOVICH, Daniel. “Vida cotidiana y dictadura militar em la 

Argentina: um balance historiográfico”. In: Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 43, n. 2, p. 264-274, 

maio-ago. 2017. 
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mentalidade dessa classe: impondo novas regras e formas de se comportar, relacionar, 

trabalhar e se vestir no local de trabalho. Neste sentido, o autor apresenta em sua pesquisa 

como as novas regras de trabalho e a modernização autoritária imposta pelo governo 

modificou o cotidiano da classe trabalhadora. 

Já Luisa Passerini apresenta a importância da história oral para se compreender como o 

cotidiano dos trabalhadores italianos foi alterado em meio ao regime fascista de Benito 

Mussolini. Destaca que a historiografia italiana adotou por muito tempo uma análise dos 

trabalhadores como antifascistas e resistentes ao regime, pouco estudando as ambivalências e 

subjetividades dos trabalhadores durante o fascismo. Com isso, Passerini apresenta em seu 

estudo os resultados de entrevistas realizadas com trabalhadores de Turim, ressaltando como 

através metodologia da História Oral se pode compreender melhor as subjetividades e 

ambivalências dos comportamentos e atitudes dessa classe sob o regime fascista e a ideologia 

de trabalho imposta pelo mesmo, uma vez que os entrevistados pouco “lembraram” ou 

responderam sobre “os anos de ouro” do fascismo. 

Portanto, outra categoria de análise fundamental que conforma o quadro teórico deste 

projeto diz respeito às discussões relativas à memória. Cabe destacar que, para esta pesquisa 

em desenvolvimento, os debates em torno da memória tomam dois sentidos complementares: 

primeiramente, há que se discutir em que termos a sociedade brasileira realiza, na atualidade, 

a construção da memória sobre o regime civil-militar. Como já exposto, foi construída uma 

memória coletiva nacional de resistência à ditadura e valorização da democracia. De acordo 

com Daniel Aarão Reis Filho, “em vez de abrir amplo debate sobre as bases sociais da 

ditadura, escolheu-se um outro caminho, mais tranquilo e seguro, avaliado politicamente mais 

eficaz, o de valorizar versões memoriais apaziguadoras onde todos possam encontrar um 

lugar.”
17

 

Além disso, para um trabalho que se dispõe a analisar as relações entre mundos do 

trabalho e ditadura, torna-se central observar como a memória dos trabalhadores comuns da 

RFFSA lida com as questões relativas à alteração do cotidiano e dos diversos 

comportamentos sociais em torno dos benefícios materiais e simbólicos adquiridos por 

parcela da população com o milagre econômico. Dito de outra forma, cabe observar, 

particularmente, como o período Médici – no qual se inserem as modificações impostas pelo 

Milagre Econômico e repressão estatal – é lembrado ou silenciado pela sociedade. É, portanto, 

                                                 
17

AARÃO REIS, Daniel. Ditadura e democracia no Brasil. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2014, p.8. 
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tendo em vista estas articulações entre lembrança e esquecimento que deve ser compreendida a 

memória sobre a ditadura civil-militar brasileira. 

O estudo de caso da Rede Ferroviária Federal nos possibilita compreender melhor essa 

relação. A RFFSA era um órgão de economia mista, administrada indiretamente pelo governo 

militar e, por isso, vinculada ao Ministério dos Transportes. Na cidade do Rio Janeiro, a Rede 

era responsável pela operação e manutenção da Estrada de Ferro Central do Brasil e a Estrada 

de Ferro Leopoldina, além de mais 16 ferrovias em âmbito federal. Embora o setor ferroviário 

não tivesse tanta importância quanto o rodoviário naquele contexto econômico a Rede 

contava com um olhar estratégico da Ditadura. Na cidade do Rio de Janeiro, grande parte dos 

trabalhadores utilizavam – e ainda utilizam – o sistema ferroviário como meio de transporte 

para se deslocarem do subúrbio e baixada para a região central. Milhares de pessoas 

utilizavam os trens como transporte para o trabalho, sendo a Estação Central do Brasil um 

ponto de chegada e partida da massa trabalhadora e classe média no centro do Rio.   

Neste sentido, para a ditadura militar, se tornava estratégico monitorar as atividades 

consideradas suspeitas em suas estações, podendo identificar não só passageiros, mas 

funcionários da própria Rede considerados subversivos em potencial. Passando do presidente 

ao trabalhador administrativo e ao operário que atuava na manutenção e operação de trens e 

ferrovias, qualquer um dos funcionários era observado pela Seção de Informações e Contra-

informações da Rede.  

A RFFSA contava com um Departamento de Segurança em cada uma de suas Estradas de 

Ferro. O departamento de segurança das ferrovias possuía um destacamento próprio de 

guardas ferroviários que agiam com o apoio da polícia política local, relatando crimes ou 

identificar suspeitos que passavam pela estrada. Agindo conforme a Doutrina de Segurança 

Nacional, esse departamento também seguia ordens diretas da Divisão de Segurança e 

Informação (DSI) do Ministério do Trabalho. Sua atuação envolvia a preparação de relatórios 

e denúncias, realização de comissões de investigação interna, além da fiscalização e 

espionagem de funcionários considerados subversivos, corruptos e inimigos da revolução. 

Esses documentos eram enviados para a comunidade de informações, onde o SNI avaliava a 

importância das denúncias e as repassavam para o gabinete presidencial e o Ministério do 

Exército. 

Neste sentido, é importante compreendermos qual a memória construída por esses 

trabalhadores e quais os mecanismos utilizados por eles para se adaptarem aos anos de 

exceção e ruptura da vida cotidiana. Neste sentido, a utilização da História Oral como 
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metodologia para esse projeto de pesquisa auxiliará na compreensão da relação conflituosa 

entre uma memória nacional/coletiva de resistência sobre a ditadura, em oposição a uma 

memória subterrânea desses trabalhadores. Assim como afirma Alessandro Portelli, as fontes 

orais são importantes na medida em que nos contam menos sobre eventos que sobre 

significados, onde as entrevistas revelam não só eventos conhecidos, mas aspectos 

desconhecidos de eventos conhecidos.
18

 

Para este trabalho, não compreenderemos o silêncio e esquecimento como ausência de 

memória. É preciso ter em mente a enorme fronteira existente entre “esses silêncios e „não-ditos‟, 

e o esquecimento definitivo como algo em perpétuo deslocamento”.
19

Assim, é preciso 

compreender o silêncio que envolve a memória consolidada socialmente sobre a ditadura civil-

militar brasileira tendo em vista este duplo movimento, tendo em vista os silêncios da memória, 

mas também as memórias do silêncio. Portanto, há que se compreender o silêncio de parte da 

sociedade brasileira com relação à sua adesão e consentimento às políticas e valores propostos 

pela ditadura.  

Ainda na visão do autor, “fontes orais contam-nos não o que o povo fez, mas o que 

queria fazer, o que acreditava estar fazendo e o que agora pensa que fez. Fontes orais podem 

não adicionar muito ao que sabemos, por exemplo, o custo material de uma greve para os 

trabalhadores envolvidos; mas contam-nos bastante sobre seus custos psicológicos.”
20

 Com 

isso, a História Oral pode revelar um outro lado, incômodo, de como os trabalhadores da 

RFFSA agiram e reagiram às transformações políticas, sociais e econômicas impostas pelo 

regime civil-militar. 

 

 

                                                 
18

 PORTELLI, Alessandro. “O que faz a História oral diferente”. Projeto História. Revista de Estudos Pós-

graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP. São Paulo, (14), 1997, p. 31 
19

 POLLACK, Michael. “Memória, esquecimento, silêncio”. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 

1989, p. 8. 
20

 PORTELLI, Alessandro. “O que faz a História oral diferente”. Projeto História. Revista de Estudos Pós-

graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP. São Paulo, (14), 1997, p. 31. 
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ERODOLFO TEÓFILO E A EPIDEMIA DE VARÍOLA NO CEARÁ 

(1877-79) 

Janille Campos Maia 

 

O século XIX traz à tona diversas correntes explicativas para a origem das epidemias. 

Todas essas vias explicativas se desenvolvem a partir das transformações causadas pelo 

crescimento das cidades europeias. As novas formas de produção rurais e urbanas alteravam a 

distribuição da população, provocando elevadas concentrações urbanas e aumentando os 

problemas sociais e econômicos. A cidade atrai os olhares de médicos que criticavam a 

insalubridade dos meios urbanos. Essa medicina, preocupada com as causas, a origem e a 

localização da doença no meio geográfico promoveu levantamentos sobre comportamento, 

hábitos e condições naturais e socioeconômicas de lugares. De acordo com Michel Foucault: 

A relação entre organismo e meio será feita simultaneamente na ordem das 

ciências naturais e da medicina, por intermédio da medicina urbana. Não se 

passou da análise do organismo à analise do meio ambiente. A medicina 

passou da análise do meio à dos efeitos do meio sobre o organismo e 

finalmente à análise do próprio organismo.
1
 

 

Os diagnósticos realizados estavam orientados pelas teorias médicas vigentes no 

século XIX: a telúrica, a da constituição epidêmica, a miasmática, a contagionista e a teoria 

social da doença. A teoria telúrica pensava na origem das doenças a partir do solo, onde a 

terra seria a propagadora do mal. A medicina das constituições epidêmicas, por sua vez, 

acreditava que o mal provinha do clima, pelas condições meteorológicas e diversos outros 

fatores naturais. Nesse sentido, várias medidas foram tomadas para assegurar um ambiente 

saudável: pântanos e alagados eram aterrados. A localização, o solo, a direção dos ventos e a 

incidência de insolação eram analisados quando havia a construção de novas edificações ou 

da implantação de um novo núcleo populacional. 

Ao mesmo tempo que essas vias explicativas para as doenças eram elaboradas, havia 

também um interesse de pesquisar a causa social que poderia estar por trás das enfermidades. 

Nesse sentido, a pobreza, o excesso de trabalho, a má alimentação, a proximidade de 

ambientes insalubres e outros fatores socioeconômicos foram considerados de grande impacto 

sobre determinadas enfermidades. Quando a doença passa a ser considerada fruto tanto do 

meio social quanto do físico é que surge a teoria social da doença. 

                                                           
1
 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro, Graal, 1984, p. 92. 
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O que se pode perceber é que as teorias médicas dominantes na Europa também 

acabaram por influenciar práticas médicas em Fortaleza. Esse discurso higienista na capital 

cearense não se dava por mero acaso: muitos dos médicos que faziam o disciplinamento da 

população cearense foram formados no exterior. Baseados nessas teorias, esses profissionais 

da saúde fizeram um projeto de higienização da cidade, além de disciplinar o espaço. O 

próprio código de posturas
2
 elaborado em meio a seca de 1877 revela a influência do discurso 

médico e como havia a segregação do território dominado pela peste e pela seca. 

Dentre as epidemias que assolaram o Ceará no período de 1877-79, obteve destaque a 

varíola, vivida por Rodolfo Teófilo e retratada em “A fome”. A varíola, popularmente 

conhecida como bexiga, caracterizava-se por apresentar quadros clínicos graves e com alto 

índice de mortalidade. O período de incubação variava entre 10 e 14 dias e os primeiros 

sintomas eram febre alta, mal-estar, dores na cabeça e nas costas. Por volta do terceiro dia, 

apareciam as primeiras erupções na pele, normalmente na face, braços e pernas. Estas 

erupções evoluíam para pústulas, formando a chamada bexiga de canudo. 

A varíola era facilmente reconhecida pelo seu caráter contagioso. Segundo Chernoviz, 

entendia-se por contágio a propriedade que tinham certas moléstias de se comunicarem de um 

a outro indivíduo pelo contato ou por intermédio do ar. Em sua conceituação sobre as bexigas, 

o médico ressalta que as suas causas “não são conhecidas; só se sabe que esta moléstia se 

comunica não só pelo contacto, pela simples approximação, mas até pela habitação nos 

mesmos logares”
3
. 

A varíola chegou a Fortaleza através de passageiros de algumas embarcações oriundas 

do Pará.Ao constatar que a doença já atingia 19 pessoas na cidade, o então inspetor de saúde 

pública, João da Rocha Moreira, determinou que os variolosos fossem “sequestrados e 

levados para o Lazareto da Lagoa-Funda, distante uma légua d’esta cidade” 
4
,onde já se 

encontravam isolados os tripulantes dos navios. Segundo Moreira, esta medida evitaria que a 

doença de propagasse por toda a região. Como a epidemia se espalhava pelas províncias 

vizinhas, o presidente da província solicitou “tubos e lâminas de lymphavaccínica” ao 

                                                           
2
 O primeiro Código de Postura de Fortaleza é de 1835. Posteriormente, alterações foram feitas a ele com leis 

complementares, e novos códigos de postura foram aprovados em 1865, 1870 e 1879. 
3
 CHERNOVIZ, Pedro Luiz Napoleão. Diccionário de medicina popular e das scienciasaccessórias para uso 

das famílias. Paris: A. Roger &F.Chernoviz, 1890. 
4
 Relatório do inspector de saúde pública dr. João da Rocha Moreira de 29 demaio de 1877. Annexos n. 7 a Falla 

com que o exmo.sr. Desembargador Caetano Estellita Cavalcanti Pessoa, presidente da província do Ceará abriu 

a 

2ª sessão da 23ª Legislatura da respectiva Assembléia no dia 02.07.1877. Disponível em: 

http://www.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em 05 de novembro de 2014. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial
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governo, à Europa e aos Estados Unidos, que foram enviados aos médicos comissionados 

para o tratamento dos migrantes
5
. 

A vacinação consistia em um método de prevenção desenvolvido, em fins do século 

XVIII, por Edward Jennera partir das observações feitas sobre o fenômeno de proteção contra 

a varíola adquirido por algumas pessoas ao entrarem em contato com uma doença similar que 

atacava os bovinos
6
. A percepção desse fato levou o médico a desenvolver uma série de testes 

experimentais em pessoas sadias, com a finalidade de reproduzir esse fenômeno. Ao 

apresentar bons resultados, a vacina ganhou então credibilidade como o meio mais eficaz de 

se evitar as bexigas. 

No entanto, Chernoviz ressalta que não existia qualquer dúvida sobre a validade da 

vacina até o ano de 1815, quando várias pessoas vacinadas contraíram a varíola na França. 

Este fato colocou em cheque a qualidade da vacina e impulsionou diversas pesquisas, 

concluindo que o vírus injetado com a vacina perdia a sua propriedade preservativa, sendo 

indicada a revacinação em períodos de dez em dez anos.  

Porém, havia um fator que impedia que a vacinação ocorresse de forma esperada pelos 

médicos de então. No caso do Ceará, as pessoas simplesmente se negavam a ser vacinadas e 

tinham um olhar de desconfiança para a vacina. No dia 1° de fevereiro de 1879 é aprovada em 

Fortaleza a resolução n°1818, onde na primeira seção do capítulo 2 é tratado sobre o tema da 

vacina: 

Art. 41° - Todas as pessoas, pais, tutores, curadores, amos e senhores são 

obrigados a levar à câmara municipal, para ahi serem vaccinadas as creanças 

até 3mezes de nascidas, e os adultos logo que os tenham em seu puder, salvo 

para uns e outros o caso de moléstia que a isso se opponha: o contraventor 

pagará a multa de 10.000 réis. 

Art. 42° - A pessoa a quem pertencer o vaccinado, e que o não apresentar a 

câmara municipal no 8° dia a contar do em que foi vaccinado, pagará a multa 

de 6.000 réis.  

Só poderá ser relevada d’esta multa, apresentando a camaraattestado de ter 

morrido a pessoa vacinada, ou achar-se com moléstias que a prive de 

comparecer. 

Art. 43° - Toda a pessôa que tiver crianças ou adultos para se vaccinar, se 

premunirá de uma guia do inspetor de seu quarteirão, na qual declare que F... 

morador na rua tal, n° tal, leva para ser vaccinado F... e F... livre ou escravo, 

de edade...
7
 

 

                                                           
5
 Relatório com que o exmo.sr. conselheiro João José Ferreira Aguiar passou a administração da província do 

Ceará ao exmo.sr.dr. Paulino Nogueira Borgesda Fonseca, 3º vice-presidente da mesma província em o dia 22 de 

fevereirode 1878. Disponível em: http://www.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em 05 de novembro de 2014. 
6
 FERNANDES, Tania Maria. Vacina antivariólica: ciência, técnica e o poder dos homens (1808-1920). Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1999. 
7
 Biblioteca Pública Menezes Pimentel (BPMP) - Código de Posturas Municipal – 1° de fevereiro de 1879. 
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Este código de postura criado em meio a seca revela a preocupação em limpar o 

espaço e tentar conter a varíola através da aplicação da vacina, sendo multado quem não 

cumprisse o código. Ao encontrar resistência da população à vacinação, o governo 

recomendou às câmaras municipais da província que: 

 

obrigassem a vacinação até sob pena de suspensão de rações, e que no caso 

de manifestar-se a varíola, isolassem completamente as pessoas atacadas, 

estabelecendo cordões sanitários e construíssem a sotavento das cidades, 

villas e povoações, em lugares arejados e a conveniente distância, espaçosos 

lazaretos, onde deveriam ser recolhidas as pessoas afecctadas.
8
 

 

O que se percebe é que os cuidados baseados nas teorias médicas não foram 

suficientes para barrar a epidemia de varíola que atingia as províncias vizinhas, e com tantas 

fronteiras, era difícil impedir a entrada da doença no Ceará. A varíola chegou pelo mar e por 

terra, trazida pelos retirantes fugidos de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para a cidade de 

Aracati e, posteriormente, para Fortaleza: 

 

A varíola viera do Sul, pela estrada que liga Aracati a Fortaleza. Deu-se o 

ataque. Caíram feridos ao primeiro encontro, às dezenas, depois, às centenas, 

depois aos milhares; enfim, onde estava um organismo não preservado pela 

vacina, chegava a peste. (...) 

A peste invadiu tudo, desde a palhoça dos retirantes até o palácio do 

presidente da província. Por toda parte ouviam-se os gemidos dos 

moribundos, os gritos dos loucos no delírio da febre eruptiva.
9
 

 

A facilidade que a peste encontra para atingir tantas pessoas no Ceará é devido a 

alguns fatores dentre os quais podemos citar o desequilíbrio nutritivo dos sertanejos. As 

carências de vitaminas somadas às péssimas condições de higiene são responsáveis por fazer 

milhares de vítimas no sertão cearense. Na cidade de Fortaleza, em um ano foram sepultadas 

mais de cinqüenta mil pessoas vítimas da peste. A grande seca agravou a situação em toda 

região do nordeste.  

Interessante observar que no ano que precede à seca, o número de mortes registradas 

na capital cearense girava em torno dos 60-70. Este quadro começa a ser alterado a partir de 

1877 com a chegada da estiagem e já em 1878 encontra-se um número de 57.760 mortes 

registradas, sendo que só no mês de novembro e dezembro deste ano as estatísticas se elevam 

                                                           
8
 Fala com que o exmosr.dr. José Júlio de Albuquerque Barros, presidente da província do Ceara abriu a 1ª 

sessão da 24ª legislatura da Assembléia Provincial no dia 1º de novembro de 1878. Disponível em: 

http://www.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em 05 de novembro de 2014. 
9
 TEOFILO, Rodolfo. A fome: cenas da seca do Ceará. São Paulo: Tordesilhas, 2011. pp. 244-245. 
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para 11.665 e 15.435 respectivamente. A maior parte desses obituários revela que a causa da 

morte dessas pessoas em períodos ditos normais era devido a espasmo. Após a chegada da 

varíola na capital, o quadro de mortes é alterado, desses 15.435 mortos de dezembro de 1878, 

14.386 foram enterrados no cemitério do Lazareto de Lagoa Funda e tiveram como causa da 

morte a varíola. 

O que as estatísticas nos revelam é que esse crescimento das mortes se intensifica a 

partir de 1878 e principalmente com a propagação da epidemia na capital cearense. O cenário 

era propício para a disseminação daquele mal e uma das medidas tomadas para tentar 

controlar a propagação da doença foi a utilização de um discurso higienista. O presidente da 

província Caetano Estellita, utilizando-se deste discurso, ressalta o estado de insalubridade de 

Fortaleza, buscando prevenir a mesma das possíveis epidemias que grassavam junto às secas: 

Em quanto às leis de hygiene não forem consultadas e seguidas como o 

elemento mais poderoso e o meio preventivo mais útil para aparar os golpes 

das epidemias, deixando seu foco de infecção e as causas mórbidas que 

concorrem para desenvolve-las não será possível contemplar um estado 

sanitário sempre lisongeiro e afastar os olhos de alguns desses males que 

tomam posição saliente na lista dos soffrimentos humanos.
10 

 

O estado sanitário da província, e principalmente da capital, tornou-se alarmante, por 

ocasião das alterações climáticas, aglomeração populacional, alimentação deficiente de 

nutrientes e falta de noções higiênicas. Na época dos horrores da varíola, o Lazareto da Lagoa 

Funda, onde foi improvisado um precário hospital, estava com sua lotação máxima. A cidade 

de Fortaleza chegou a suspender suas atividades cotidianas, assustada com a quantidade de 

mortos e doentes, em geral retirantes que desfilavam pelas ruas. Segundo Rodolfo Teófilo, 

“nunca em parte alguma do mundo um morbus encontrou terreno mais apto para sua 

germinação e desenvolvimento”
11

. A inserção de Teófilo no âmbito das práticas voltadas para 

a saúde das pessoas não era incomum, dada sua posição de farmacêutico. Em 1878, já atuando 

na profissão que se formara, Teófilo assiste aos males trazidos pela seca, e a chegada de uma 

das maiores epidemias que assolaram a Província do Ceará.  

 Voltando o olhar para a “A fome” para entender a manifestação da doença, o livro 

retrata como o ano de 1878 é marcado pelo choro e perda de milhares de pessoas que foram 

contaminadas com a peste:“a família cearense passou esse período coberta de pesado luto, as 

lágrimas correram em todos os rostos, os lamentos ouviram-se em todas as habitações, a 

                                                           
10

 Relatório com que o Exmo. Sr. desembargador Caetano Estellita Cavalcanti Pessoa presidente da província do 

Ceará abriu a 2ª sessão da 23ª legislatura da respectiva Assembléia do dia 02 de julho de 1877.Typographia 

Pedro II, 1877. Disponível em: http://brazil.crl.edu/ Acesso em 12 de novembro de 2014. 
11

 TEOFILO, Rodolfo. Op. cit. p.16. 

http://brazil.crl.edu/
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tristeza morou em todos os lugares, a morte passou por toda parte” 
12

. A fome, embora tenha 

feito milhares de vítimas, não teria matado tanto quanto a peste. No entanto, o romance 

corrobora com a idéia de que a fome tenha causado as carências nutritivas dos sertanejos, 

baixando a imunidade e os deixando mais vulneráveis. 

O livro de Teófilo também trabalha com dois tipos de varíola que assolaram a região: 

a de forma “benigna” e a “hemorrágica”. Em algumas cartas escritas para o jornal O 

Cearense, alguns indivíduos do Crato relatam a propagação da doença na região, comentando 

sobre a existência de vários tipos da peste: 

Temo-la aqui (fallando da varíola) de todas as espécies observadas n’esta 

capital: hemorrágica, pelle de lixa, negra, etc. etc. o que é melhormente 

attestado pela mortalidade, pois de 29 de março a esta data, já lá se foram 

uns 300 e cerca de 500 espera-se, succumbirão nestes três dias.
13

 

  

Além da variedade de manifestações da varíola, havia também uma preocupação com 

a possibilidade de casos de febre amarela. Com a existência freqüente de diversos casos, as 

autoridades excluíam a hipótese de propagação da doença, visto que a mesma sempre foi 

controlada e mantinha a média de casos recorrentes: 

Causara profunda sensação na cortea publicação de um telegramma de 

Pernambuco dando a febre amarella dando a fazer victimas n’esta capital. 

O Governo pelo DiarioOfficial declarou ser inexactauma tal noticia. 

Com effeito nunca foi melhor que actualmente o nosso estado sanitário. 

Deu-se é verdade um caso de febre amarella o mez passado, mas não era 

motivo para se fazer alarma, quando é sabido que uma vez por outra 

apparecem aqui casos esporádicos desta fatal epidemia, sendo sempre as 

victimas estrangeiros ou pessoas vindas do interior da província.
14

 

 

O que toda esta situação alarmante destaca é a resposta dada pelas autoridades oficiais. 

A própria construção de locais hospitalares para o atendimento dos enfermos segue uma 

lógica de afastamento do litoral, interiorizando cada vez mais as vítimas da peste. Sendo a 

varíola uma doença contagiosa, uma das primeiras medidas indicada para seu controle era o 

isolamento dos doentes em locais afastados do espaço urbano, como os lazaretos. A 

localização dos lazaretos é algo a ser questionado: “Acomodados os doentes pelo padre em 

quatro padiolas, Carolina fechou a casa e com Clemente acompanhou os enfermos ao lazareto 

Lagoa Funda, a três quilômetros a oeste de Fortaleza”.
15

 

                                                           
12

 Ibidem. p. 261. 
13

 Varíola. O retirante, Fortaleza, 28 de maio de 1879, p. 02. 
14

 Estado Sanitário. O retirante, Fortaleza, 22 de agosto de 1879, p. 02. 
15

 TEÓFILO, Rodolfo. Op. cit. p.253. 
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A construção dos lazaretos nunca é na capital: Lagoa Funda é fundada a três 

quilômetros de Fortaleza; o mesmo procedimento se deu na obra da enfermaria pública, 

empreendida no bairro do Outeiro, localizado longe do centro por ser um bairro paupérrimo; e 

a localização do cemitério de São João Batista, no bairro do Jacarecanga, situado 

perifericamente. Esses fatos nos apresentam a visão de que a cidade era vista como um 

organismo biológico, onde seus problemas sociais, econômicos e políticos eram considerados 

doenças a serem tratadas. 

 Embelezar e disciplinar, excluindo aquilo que pudesse manchar o estado de 

desenvolvimento almejado pela província, marca um pensamento recorrente no período. A 

doença, os doentes, e os casos considerados de risco, passam a ser alvos do que deve ser 

mantido longe, deve ser vigiado. O que a seca faz é ressaltar a falta de estrutura do Governo 

para realizar os serviços básicos reclamados para a manutenção da higiene pública, dentre eles 

os ligados ao combate à presença da varíola na cidade, tais como a vacinação, o isolamento e 

as desinfecções. Todo este conjunto revela o despreparo do Estado para lidar com tal questão. 

A manifestação da doença ainda é registrada posteriormente nos anos 1891, 1893, 1897, 1898, 

1899, 1900 e 1901 até quando, por iniciativa particular, é realizada uma campanha de 

vacinação domiciliária empreendida por Rodolfo Teófilo, controlando a manifestação da 

varíola em Fortaleza. 

O que se percebe é que Rodolfo Teófilo reproduzia um discurso que vigorava a 

mentalidade dos intelectuais do século XIX, onde as camadas mais pobres da população eram 

percebidas como empecilho para o progresso do país. No geral, o olhar do escritor está 

voltado para a Província do Ceará, para a realidade local de milhares de sertanejos que 

ocuparam a capital em busca de um local seguro.Formado pela Faculdade de Farmácia da 

Bahia, Teófilo bebeu nas fontes de referenciais deterministas em um dos maiores centros 

racistas do país naquele momento. 

Ao falar sobre migração, o livro “A fome” de Rodolfo Téofilo nos apresenta uma 

imagem do sertão onde a seca, a fome, a peste e o santo são retratados durante um período em 

que intensas calamidades naturais assolaram a Província do Ceará. O enredo da obra é 

centrado no período em que a seca abate a região nordeste: no caso, entre 1877-79. O autor 

divide seu romance em três partes: “Êxodo”, “Casa Negreira” e “Misérias”. 

De uma forma geral, o livro dá um panorama dos problemas sociais, econômicos e 

políticos que vieram com a falta das chuvas no sertão. Seria impossível não conseguir 

perceber como a obra está carregada de características ambientais, e de que forma essas 
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pessoas estão reagindo às questões surgidas com estes fenômenos naturais. Importa-nos aqui, 

perceber como o cotidiano sertanejo foi retratado por Teófilo em um período de calamidade. 

A obra de Rodolfo Teófilo deixa emergir uma variedade de sertões: o sertão típico, o 

sertão das secas; dos homens honrados e simples, o sertão do negro e principalmente o sertão 

da miséria. Embora apresente uma diversidade de sertões, o autor nunca traz um sertão que se 

nomeia, visto de dentro. Sempre é o olhar do intelectual que procura dar sentido a experiência 

do outro.Em seu romance, Teófilo deixa transparecer uma oposição entre o rural e o urbano, 

onde o homem do campo é ético, honrado, verdadeiro; e o homem da cidade é interesseiro, 

hipócrita. A postura dos comissários, que lucram e desviam verbas dos socorros públicos, 

revela essa característica negativa deste indivíduo urbano.  

A comunidade ideal do sertão para Teófilo é a dos homens brancos e proprietários. 

Isso é facilmente observado na construção da trama principal do livro: a família Freitas possui 

terras, escravos, um rebanho. É nesse típico homem branco do campo que Teófilo percebe 

uma memória da elite sertaneja, assim como uma esperança de que o sertão possa ser 

civilizado até mais do que a cidade. 

Analisando essas características do romance de Teófilo, vemos que Manuel de Freitas 

se enquadra perfeitamente em todas as qualidades “brancas” exaltadas pelo autor: homem 

honrado, íntegro, companheiro, inteligente, sensível. Em meio à estiagem, o romance se 

ambientará nos caminhos percorridos pela família deste personagem íntegro. No entanto, 

Teófilo envereda pelo caminho do sertão das secas.  Se o sertão sem a seca emana beleza e 

uma tipicidade envolvente, o sertão da seca envolve de tristeza uma paisagem árida e sombria. 

Rodolfo Teófilo procura, em longas passagens, apresentar uma paisagem modificada pelo 

fenômeno das secas: 

As árvores tinham o aspecto dos indivíduos de climas frios no rigor do 

inverno. Nem uma folha viva, nem um gomo, uma bráctea! O panasco 

desfeito em pó, era levantado pelo vento e em nuvens espessas atufava-se na 

mata. As hastes sarmentosas das parasitas, quebradas as gavinhas, estendidas, 

desenrolavam as espirais na terra quente, como serpentes, que fossem 

lançadas no rescaldo de um forno. Nem um inseto se aquecia ao sol nascente. 

A vida animal desaparecera; só os ínfimos seres habitavam sadios e vigorosos 

aqueles lugares desolados.
16

 

 

Essa paisagem modificada pela seca desfaz os sonhos de um campo edênico, de um 

refúgio da civilização, de um local de tranquilidade e beleza, para emergir a miséria, o caos, a 

multidão. Essa forma dicotômica, que de um lado vê o sertão sem seca como repleto de 
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estabilidade e felicidade e de outro vê um sertão assolado pela seca como o espaço da miséria 

– ou melhor, como se as diferenças sociais fossem determinadas por fatores climáticos –, 

esconde mais do que deixa transparecer a realidade do sertão cearense. É justamente nessa 

situação de miséria que representa a seca, que Rodolfo Téofilo molda os personagens de seu 

romance. 

No livro, Freitas e sua família se dirigiam à Fortaleza, caminho no qual os retirantes 

encontravam cenas desoladoras de um sertão marcado pela miséria da terra e dos homens. O 

solo tinha o aspecto de um deserto, as árvores desfolhadas reforçavam a ausência da água. O 

céu cobria um cenário de seca e um solo estéril. A mesma cena da seca vivida no sertão é 

encontrada pelos personagens ao chegarem à Fortaleza. O romance consegue mostrar a 

desumanização que a seca promove nos personagens, cuja expressão é tão estéril quanto o 

solo castigado da região. 

Nesse sentido, é interessante notar como a imagem da falta de chuvas pode ser 

percebida no semblante das pessoas atingidas pelo flagelo. A fome, gerada pela seca, atinge o 

povo inteiro e cria um aspecto sujo e áspero na pele dos famintos, que começa a escamar e 

soltar uma secreção fétida pelos poros. A riqueza de detalhes que Teófilo oferece para a 

vítima da fome impressiona: 

O fazendeiro, sem querer, recua um passo e procura dominar-se. Tinha diante 

de si uma múmia de pé, encostada ao tronco de uma árvore. A figura era 

horripilante. Uma caveira coberta de pele seca e lustrosa eriçada de cabelos 

duros como as cerdas do caitatu de órbitas vazias, as fossas nasais abertas e 

sem nariz, a boca cerrada pelas filas de dentes de branco esmalte, articulava-

se ao esqueleto, que se conservava na posição vertical, devido ao equilíbrio 

mantido pelos membros superiores agarrados à árvore. Pendente das vértebras 

do pescoço caía um rosário de vidro formando uma curva oral. Mirrados todos 

os músculos, as vísceras se colaram aos ossos, dispensando o concurso da 

putrefação o banquete dos vermes. 
17

 

 

E foi dessa forma que a fome se revelou para o personagem Freitas da forma mais 

cruel. Sobre o aspecto aterrador que podem assumir as ações humanas, beirando a 

animalidade, o romancista não poupou detalhes. Em toda a sua obra, sobressaem descrições 

grotescas das imagens de antropofagia, de homens devorados vivos por urubus, de carcaças 

humanas perambulando como zumbis – cenas terríveis de seres humanos entregues à 

selvageria, alucinados pelo seu estado de miséria. 

O romancista deixa clara a sua postura determinista, onde o ambiente natural no qual 

aquelas pessoas se encontram – no caso, a seca - é capaz de mudar o caráter dos indivíduos 
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que passam a agir como animais. No entanto, essa propensão para a animalidade, essa 

suscetibilidade à degenerescência, não atinge a todos de forma igual. Em alguns momentos 

Rodolfo Teófilo deixa bem marcada a sua posição ideológica. Enquanto os retirantes se 

deixavam entregar pela miséria e agiam como selvagens, roubando, saqueando, matando, 

comendo carne humana, Manuel de Freitas e sua família mantiveram todos os seus bons 

valores com honra e educação. Esse fato deixa bem marcado que o autor acreditava em uma 

sociedade bem mais hierarquizada, cujas diferenças marcavam profundamente o caráter das 

pessoas. 

Em diversos trechos é perceptível o abismo que existe entre a maioria dos sertanejos 

assolados pela seca e a família de Freitas, que segue com suas virtudes e sua educação intacta. 

A diferença entre o homem branco, proprietário, e com as qualidades de um homem do campo 

e os demais retirantes – negros, índios, mestiços - reforça um pensamento racista que, se 

trazia uma certa esperança no autor de ver civilizado o sertão. 

Outro fator importante destacado por Teófilo sobre a cultura sertaneja cearense é a 

questão da religiosidade. Uma das representações mais fortes da religiosidade é o dia 19 de 

março, onde a sorte do Ceará é lançada e o ano será decidido. Considerado dia de São José, 

padroeiro do Ceará, o 19 de março simboliza um anúncio do por vir. No livro, podemos 

destacar a importância deste dia em diversos trechos, como por exemplo, no início da seca, no 

ano de 1877: 

Apelava para o dia de São José; nesse dia é que se saberia a sorte do Ceará. 

Na noite de 18 de março poucos foram os que dormiram. Ao quebrar das 

barras já todos estavam nos terreiros, com o olhar fito levante. O céu estava 

limpo e ponteado de estrelas, que esfuzilavam em todos os rumos. Um 

movimento de nuvens foi aparecendo no nascente ao mesmo tempo que um 

vento frio soprava de floresta afora. A luz do luar em plenilúnio ia 

enfraquecendo, à proporção que a claridade crepuscular ia aumentando: não 

tardaria o aparecimento do sol. As nuvens afastaram-se como um reposteiro, 

que fosse corrido, brilhou a aurora, franjando de ouro o contorno dos estratos, 

depois apareceu o sol, um globo de fogo, semelhante a cobre fundido. O vento 

de leste esfuziou mais forte e foi uivando de mundo afora, torcendo a ramaria 

das árvores, levantando do solo nuvens de folhas secas e de poeira. Os 

sertanejos, que olhavam o nascer do sol, baixaram a vista, alguns chorando a 

sua sentença de morte.”
18

 

 

A expectativa de um sinal vindo dos céus revela como a esperança da chegada da 

chuva no sertão está relacionada à fé que é depositada em São José. A crença é tão forte no 

livro, que mesmo com pouca chuva nos dias que antecedem o tão esperado momento, alguns 

esperançosos chegam a semear a terra e não demora muito para que o sol chegue e lhes torne 
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vão o sacrifício. Essa religiosidade foi a linguagem que muitos sertanejos encontraram para 

exprimir seu desejo de um mundo melhor. Dessa forma, a religião popular deve ser 

considerada para compreender como este povo resistiu bravamente às intempéries se 

apegando à fé. 

A simbologia acionada pelos próprios protagonistas do romance revela o processo de 

tradição cultural de um povo, onde esse universo simbólico se constituiu como uma forma de 

leitura do mundo imbuída da perspectiva ambiental. Roger Bastide retrata o binômio 

seca/fanatismo: 

No sertão a religião é tão trágica, tão machucada de espinhos, tão torturada de 

sol quanto a paisagem; religião da cólera divina, num solo em que a seca 

encena imagens do Juízo Final e em que os rubicundos anjos barrocos [...] 

cedem lugar aos anjos do extermínio. O penitente, vergastado pelas 

disciplinas, lava com sangue os pecados do mundo, e o profeta substitui aqui 

o padre.
19

 

 

Para Bastide, a proximidade das questões ambientais com a religiosidade é reforçada 

pelo desejo de uma terra melhor. De acordo com Josué de Castro, esse apego à religião é fruto 

das dificuldades enfrentadas pelas secas e pelas fomes periódicas. A fome gera diversos tipos 

de desespero, e é em meio a essa realidade que se cria a figura do beato fanático. O que se 

percebe é a exaltação da moral em meio ao tormento da falta de alimento, o uso inadequado 

da força mental que muitas vezes se traduz no suposto fanatismo religioso. Para Castro, a 

ligação entre esse chamado fanatismo religioso e a seca remonta à Idade Média no período de 

grande fome e crises místicas. O sertão do Nordeste nos levaria a pensar, dessa forma, na 

Idade Média, onde o sertanejo, tomado pela miséria e diante de uma terra seca, sonha com 

uma terra abundante. Busca então o mito da “Terra Prometida”, que na verdade é uma fuga da 

miséria em que vive
20

. 

Outros aspectos religiosos podem ser ressaltados no cotidiano dos personagens 

durante a leitura do livro de Teófilo: a decisão de não vender a Cruz do Santo Lenho, a 

mulher de Manuel Freitas que é uma senhora beata, os escravos que aceitaram a religião de 

Cristo, os diversos momentos onde se apegam a fé e exclamam “Deus sobretudo”, a 

personagem Quitéria e sua dedicação às missas, o apego a alguns santos pra clamar nas horas 

difíceis, como Santa Rita dos Impossíveis, e a devoção a São Francisco das Chagas, que 

mesmo em meio as calamidades, muitos andam dias para chegar ao seu templo. 
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 BASTIDE, Roger. Brasil, terra de contrastes. São Paulo: Difel, 1971. p. 88. 
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No entanto, para melhor possibilitar a força de sua narrativa, Teófilo afasta seu 

personagem principal de uma religiosidade abstrata, terrivelmente alienante, que exclui as 

noções de justiça. Ao contrastar o padre obeso com a magreza dos retirantes, ao perceber o 

enriquecimento dos vigários em meio à pobreza, o personagem Freitas tece críticas à uma fé 

cega. A escolha da figura de Freitas não é mero acaso: este representa o homem ideal, 

honrado, verdadeiro indivíduo do campo. 

Nas obras literárias de Rodolfo Teófilo, são notórias algumas características peculiares 

à literatura das secas. A forma como o autor enfatiza a migração, a transferência dos 

personagens centrais de um lugar para outro, levando com eles a seca, é comum em alguns de 

seus livros. Interessante também a forma como descreve e trata dos costumes e cultura do 

sertão, sendo o homem branco e grande proprietário o possuidor das virtudes sertanejas. 

Em termos gerais, percebe-se na obra de Teófilo a cobrança de ações preventivas que 

dizem respeito à construção de açudes, estradas, canalização de rios, melhorias nas condições 

de higiene e saúde pública.Dessa forma, a literatura nos auxiliou a captar um pouco dessa 

realidade, principalmente em tempos de seca, já que estes fenômenos naturais eram 

considerados comuns e frequentemente os cearenses se viam obrigados a se deslocar por 

conta das estiagens. 
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CAVALEIRO DE BRONZE E A CRÍTICA A METRÓPOLE DE PEDRO, 

O GRANDE 

João Pedro Rangel Diniz 

 

A Rússia reformada, 

Graças a Pedro, à sua vontade 

férrea. 

N.Iazikov
1
 

 

“O Cavaleiro de Bronze” é o mais singular dos poemas russos, que inspirou gerações de 

escritores e pensadores. Com seu lirismo e escrita impecável, de leitura fácil, o que assusta 

alguns leitores de primeira viagem acostumados com clássicos difíceis, e de, segundo Nina e 

Filipe Guerra, “laconismo implicando alguma polissemia de cada palavra, leveza, fluidez oral, 

„extrema pureza‟ das combinações”
2
, Pushkin conquista e atinge o cerne do indivíduo com 

seu poema. 

No começo do século da emergência dessa nova literatura russa, “vibrante e original, 

mesmo seguindo e usando tendências ocidentais”, que acabou por criar “uma cultura 

nitidamente russa, que fazia parte da literatura ocidental mas não era idêntica a ela.”. Essa 

literatura se moldou em larga medida a partir da obra e pensamento de Pushkin, que inspirou 

sua forma e identidade. Segundo o autor: “Os ecos do romantismo europeu eram evidentes em 

quase todas essas obras, mas Púchkin não era um imitador. Junto dos ecos das suas leituras 

havia uma poderosa melodia só sua.”
3
 

Contudo, precisamos primeiro entender quem foi essa figura que modificou e iniciou 

todo o movimento da literatura russa como o mundo a conhece hoje. Nascido em 1799, em 

Tsarkoye Selo, Pushkin não veio de uma família modesta. Sua genealogia era extensa e 

profundamente coligada com a autocracia russa, algo que era de grande significância para o 

autor. 

Nobre mas sem título nem fortuna, alheio a alguma nobreza adventícia e 

oportunista que ele zurze desde muito jovem nos seus epigramas, Púchkin 

identifica-se e faz identificar a sua obra com a nobreza acima de toda a 

conjuntura social, política e outra, com a independência e liberdade 

adquiridas por mérito ancestral. A obra de Púchkin vai cavar às origens, 

directa ou indirectamente, e sempre em profundidade, esse sentido estético 

de nobreza que confere liberdade, numa espécie de transfert poético, em que 
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2
 PUSHKIN, Aleksandr. O cavaleiro de bronze e outros poemas. Lisboa: Assírio & Alvim, 1999. p.21 e p.29. 
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o sangue é antigo mas vivo, puro mas livre (a liberdade da miscigenação, 

recorrência da sua ascendência africana).
4
 

 

Essa ancestralidade é exaltada em diversos momentos, especialmente em sua obra 

incompleta “O negro de Pedro, o Grande”, onde conta a breve biografia de seu trisavô 

Ibrahim Petrovich Ganibal, um príncipe africano raptado e dado de presente a Pedro I, que 

assumiu como um filho e concedeu seu patronímico a ele. Outras obras do autor também 

continuam a exaltar suas origens, que, na parte paterna, iam até o lendário Ratcha, no século 

XII. Poemas como “A Minha Genealogia” explicitam de forma ainda mais clara esse apreço e 

força das raízes de Pushkin com a nobreza e a formação da Rússia.
5
 

Tais fatos talvez tenham concedido ao autor assumir que fizesse parte singular na 

formação do povo e império russo, o que o leva a sentir a liberdade de realizar as críticas que 

faz aos governos que presencia e também as revoltas populares que descreve em seus 

trabalhos, com “História da Revolta de Pugachev” (1834). Esse passado lhe provoca 

sentimentos ambíguos quanto a Pedro I. Em certos momentos, critica fortemente e rejeita a 

figura. Em outros, exalta-o como a salvação e alinhador do Império para o progresso. 

Pushkin começou sua vida estudando no grande Liceu de Tsarkoye Selo, berço de 

grande parte da intelectualidade russa e o local para qual o escritor compunha poemas todo 

ano no aniversário da Instituição. Lá, foi reconhecido, com apenas 16 anos, pelo seu exímio 

talento por Zhukovskii, outro autor do início dessa nova literatura russa que foi fundamental 

para o florescer dessa cultura russa e que, ao longo da vida, seria muito ligado a Pushkin, 

estando com ele até sua morte em 1837.
6
 

De lá iniciou sua vida no serviço público, como a maioria de escritores da sua época e 

começou a frequentar de diversas sociedades literárias, como a Lanterna e Verde e Arzamas, 

escrevendo diversos manuscritos com suas opiniões críticas quanto a política, mostrando 

simpatia para com seus amigos dessas sociedades, futuros dezembristras. Alguns de seus 

escritos foram interceptados em 1820 pelo governo, que o transferiu para o Sul do país.. De 

acordo com Nina e Felipe Guerra: “A coação era humilhante para Púchkin, mas nada mais: 

tinha bastante liberdade, inspirava-se nas belezas naturais da Crimeira e do Cáucaso, cortejava 

as senhoras como antes, e escrevia muito: os seus poemas “românticos” são deste período.”
7
 

No seu isolamento, que durou até 1824, escreveu diversos poemas, como “O prisioneiro 

do Cáucaso”, sobre suas experiências sobre as Guerras Caucasianas, um dos primeiros traços 
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da escrita histórica-crítica de suas obras. Após isso, foi exilado em sua propriedade em Pskov, 

na aldeia de Mikhailovskoe, de onde não poderia sair, até 1826, após a morte de Alexandre I. 

Seguindo conselho de Zhukovskii, apela a Nicolau I em 1826, conseguindo dar fim ao seu 

exílio e perseguição.  

Nicolau sabia, com a Revolta Dezembrista,que ele precisava tomar muito cuidado com 

os intelectuais e o problema que a popularidade dos mesmos podiam causar em seu governo. 

O próprio autor, quando confrontado pelo tsar, que pergunta sua opinião sobre o movimento 

dezembrista, responde que felizmente só não participou do movimento, que provavelmente o 

levaria a morte por estar no exílio. Por isso, decide manter Pushkin perto de si, para vigiá-lo e 

controlá-lo. Pushkin foi concedido o cargo oficial de historiador do Império Russo e um título 

de corte Kammerjunker
8
. Quanto a isso, Nina e Filipe Guerra, nos aspectos biográficos de 

Pushkin, assinalam sobre a sua suposta liberdade com Nicolau: “O poeta ficou livre, mas não 

tanto. Podia deslocar-se livremente, mas tinha de informar as autoridades. Continua vigiado, 

quer nas suas deslocações, quer na apreciação da lealdade política dos seus escritos.”
9
 

Nesse período final da sua vida escreve “O Cavaleiro de Bronze”, um poema que fazia 

um relato histórico da Grande Enchente de 1824, um dos três grandes dilúvios de São 

Petersburgo. O poema só conseguiu ser publicado em sua totalidade após sua morte, quando a 

censura afrouxou ao redor do autor.
10

 

Nesse texto, revelou diversos pensamentos: reflete filosoficamente sobre a dominação 

da natureza e as respostas que ela pode dar, além da luta para fugir da condição de 

subservientes da natureza, parecendo não ser dela donos; historicamente, pondera sobre a 

revolta quanto a autocracia e o impacto da metrópole no aspecto social do povo russo. 

Teve um final trágico. Com ciúmes de George-Charles d‟Anthès, um jovem nobre 

francês refugiado da Revolução Francesa que supostamente tinha um caso com sua mulher, 

Natalia Pushkina, Pushkin desafia o jovem para um duelo em 27 de janeiro de 1837. Depois 

de vários duelos com sucesso, o escritor finalmente vivencia o outro lado. Com graves 

ferimentos, logo vem a falecer, mesmo com todo o apoio médico que Zhukovskii 

disponibilizou para o amigo. 

 

A morte de Púchkin foi um acontecimento capital na história da cultura 

russa, rapidamente transformado num mito de martírio nas mãos de uma 
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aristocracia e corte insensíveis, mas sua morte foi resultado das suas raízes 

profundas justamente nesse meio. Embora a maioria dos escritores russos 

posteriores ainda fosse nobre, nenhum participou tanto do círculoda corte 

como Púchkin.
11

 

 

Essa presença de Pushkin no meio da corte forneceu também ao autor um maior 

entendimento da corte russa e o funcionamento da autocracia do Império, o que permitiu a ele 

fazer críticas mais precisas, com maior peso e impacto na sociedade russa. Esse conhecimento 

e ponderamento da opressão russa se refletirão ao longo de toda sua obra.  

Contudo, suas reflexões sobre a nova cidade do Império Russo, criada em 1703 por 

Pedro I (a figura que Pushkin assumia um grande misto e confuso sentimento de admiração e 

crítica), São Petersburgo, serão exemplificadas de forma ideal em seu poema “O Cavaleiro de 

Bronze” 

 

O CAVALEIRO DE BRONZE 

Nesse trabalho literário, Alexander Pushkin irá demonstrar, além de um brilhantismo na 

sua forma de escrita e capacidade de contar narrativas, um norte para a literatura russa e todo 

o seu pensamento crítico até a atualidade. O texto  

é considerado por espíritos tão diversos como o príncipe Dmitri Mirski, 

Vladimir Nabokov e Edmund Wilson o maior poema russo. Só isso 

justificaria a longa discussão prestes a seguir. Contudo, „O Cavaleiro de 

Bronze‟ é, como grande parte da literatura russa, um ato político e artístico. 

Ele aponta o caminho não só para grandes obras de Gogol, Dostoievski, 

Bieli, Eisenstein, Zamiatin e Madelstam, como também para as criações 

coletivas revolucionárias de 1905 e 1917 e para as iniciativas desesperadas 

de dissidentes soviéticos em nossa época.
12

 

 

Contudo, mesmo com toda essa importância, esse texto não é muito conhecido e 

difundido fora do mundo russo. Traduções para qualquer idioma são poucas. Para o 

português, de forma direta, temos uma elabora por Nina e Filipe Guerra em português de 

Portugal. Também são poucas encontradas em inglês. 

Esse trabalho de Pushkin, que influenciou as futuras gerações da literatura russa e seus 

contemporâneos, motivou-se por um evento especial que ocorreu em 1824: a Grande 

Enchente de São Petersburgo. Ao longo da história russa, as grandes enchentes têm uma aura 

mística que marcam grandes momentos dessa civilização. As três aconteceram em momentos 
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cruciais: a primeira em 1725, logo após a morte de Pedro I, e a última em 1924, logo após a 

morte de Lenin.
13

 

Pushkin, como literato e historiador oficial do Estado Russo, escreve essa história e logo 

no início do texto, defende-a como uma análise histórica verídica, escrevendo: “O evento 

descrito neste conto é baseado num caso verídico. Os pormenores da inundação foram 

extraídos da imprensa da época. Os curiosos podem consultar uma nota redigida por V. N. 

Berch”
14

. Dessa maneira, o autor afirma-se como historiador e foge da alusão da época que os 

jornais faziam com seu texto ser ligado a tradições literárias realistas do século XIX.
15

 A 

pesquisa que o autor se refere nesse trecho é do geógrafo e historiador Vasily Nicolaievich 

Berch,em seu trabalho publicado em 1826, tal obra foi denominada, em uma tradução livre, 

“Um registro histórico detalhado das enchentes que ocorreram em São Petersburgo.”
16

 

Ademais, pelo lado historiográfico, Pushkin fornece aos leitores modos de confirmação 

das suas afirmações, tentando oficializar-se como um relato além de literário, científico, de 

forma a mostrar que, por meio de pesquisa e relatos históricos, escreveu um relato sobre um 

personagem que expressa uma camada social da cidade naquela conjuntura histórica e que 

está vivenciando o dito evento. 

De fato, com as críticas presentes no texto, a obra só seria publicada integralmente após 

sua morte, em 1837. Originalmente escrita em 1833, o poema é divido em 3 partes: uma 

introdução, na qual o autor fala sobre a fundação mitológica de São Petersburgo; uma 

primeira parte, que apresenta o cenário da trágica inundação e toda a destruição que ela 

acarreta; por fim, uma segunda parte, na qual se desenrola a história do personagem após a 

enchente e onde a maior parte do seu pensamento crítico à cidade e ao poder do tsar 

acontecem. 

Na introdução, Pushkin descreve, de forma elogiosa, a fundação mítica da cidade pelo 

grande tsar que tanto tem admiração, mesmo sendo ele quem tenha matado um de seus 

antepassados, Pedro I, o Grande. Nesse início, demonstra a história por trás da fundação da 

cidade através das supostas intenções do tsar: firmar o controle do terreno recém adquirido 
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dos suecos e reformar a cultura russa para caminhar mais aos moldes europeus (especialmente 

ao modo francês, que Pedro tanto admirava). 

Cismava ele:  

Será aqui erguida uma cidade 

Para arremeter o Sueco,  

Ai do vizinho emproado. 

Destinou-nos a natureza 

Rasgar aqui uma janela 

Para a Europa, os pés fincar 

À beira-mar. Pelas ondas novas 

Singrarão todas as bandeiras 

E ao largo iremos festejar.
17

 

 

Essa primeira parte então realiza um pulo temporal de cerca de um século, descrevendo 

a beleza da cidade então na contemporaneidade do autor. Elogiando tanto a beleza da cidade, 

quanto seu funcionamento e seu idealizador e projeto de mudança em relação à “velha 

Moscovo”, que se curva à nova tzarina menina
18

, o autor cria como seu fosse um respaldo 

para as críticas e as tragédias causadas por tudo isso que elogiou, como se estivesse a se 

proteger da própria censura e de Nicolau I, seu censor pessoal. 

 

Refulge, urbe de Pedro, sê 

Inquebrantável como a Rússia, 

Que a ti se resigne também 

A natureza enfim domada, 

Que as ondas finlandesas esqueçam 

Seus ferros e ódio velho 

E não turvem com inútil raiva 

O sono eterno de Pedro! 

Eram terríveis esses tempos, 

Inda é fresca a sua memória... 

Amigos meus, empreendi 

Dar-vos deles a minha história. 

Triste conto que enceto aqui.
19

 

 

A história então se inicia nesse momento e nos é apresentado o personagem principal do 

conto, mas não da narrativa e da análise, Evgueni. O próprio Pushkin reforça que é o mesmo 

nome de outro personagem seu muito conhecido, Evgueni Oneguin, de 1833, considerado 

como muitos sua obra prima. 

 

É um gentil nome e há muito 

Da minha pena afeiçoado. 

Apelido não requeremos, 
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Ainda que em tempos idos 

Tenha brilhado, e na pena 

De Karamzin tenha ecoado 

Em feitos dos pátrios anais;
20

 

 

Torna-se necessário fazer um adendo quanto a tradução utilizada, uma ves que possa 

causar estranheza para leitores brasileiros. A tradução do terceiro verso acima, seria no 

português brasileiro não o termo “apelido”, mas sim “sobrenome”. Essa tradução está 

presente em outras versões do poema, como a de John Dewey, publicada na revista 

“Translation & Literature (Volume 07, Part 1, 1998, pp. 59-71), da Universidade de 

Edinburgh. Pushkin faz esse comentário para reforçar a anonimidade do personagem, 

caracterizando-o mais como um representante daquela classe e povo do que alguém que 

realmente é importante como figura singular
21

. Por esse mesmo motivo, afirma-se que ele, 

como personagem singular, não é de fato o personagem principal da narrativa. Além disso, 

traça alguns paralelos com o próprio autor, afirmando que ambos viriam de famílias boiardas 

de grande poder que, após as reformas de Pedro I, foram enfraquecidas e perdidas nas brumas 

do tempo.  

Pushkin reforça esse paralelo com o Evgueni e a questão da ancestralidade quando faz 

questão de apresentar o seguinte trecho:  

Os esquecidos tempos remotos 

Não venera, nem guarda mágoa 

Pelos antepassados mortos.
22

 

 

Nesse trecho, faz direta menção a como ele respeita as mudanças feitas pelo Estado 

Russo após Pedro I e faz crer não guardar mágoa por seu antepassado assassinado nesse 

período e que colocaria fim a uma de suas linhagens, se não fosse pela adoção de Ibrahim 

logo depois
23

. 

O peso de Evgueni no panteão de heróis da literatura não é pouco. Segundo Marshall 

Berman, ele é o primeiro herói da literatura russa e um dos primeiros da literatura global à 

pertencer à massa popular urbana anônima. Evgueni era um funcionário público de baixo 
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escalão
24

, um arquétipo que moldará e se verá recorrente ao longo de toda a Era de Ouro e de 

Prata da Literatura Russa. 

O poema então segue com Evgueni chegando cansado em casa e com toda a revolta que 

sente em sua mente. Essa revolta seguirá toda sua história e é um dos principais focos de 

Pushkin nesse texto. Evgueni não suporta mais a vida que leva, onde não vê perspectiva, 

apenas pobreza.  

Em que cisma ele?  Em seu estado 

De pobre a quem só o trabalho 

Dará o azo de atingir 

Algum desaforo e honra; 

Nos planos de Deus que pudera 

Dar-lhe mais mérito e brilho;
25

 

 

Contudo, toda essa revolta de Evgueni era contida, ao lembrar de sua amada, chamada 

Parasha, com a qual sonha em casar-se. Essa única perspectiva de futuro é o que prende o 

herói ao mundo, que o faz levantar e viver todos os dias, mesmo com tudo que passa. É nesse 

pensamento que Evgueni consegue finalmente, após toda a revolta que o corroía, adormecer. 

Então, nessa noite que Evgueni adormeceu, a Grande Enchente acontece. Seu poder de 

destruição é gigantesca, sua capacidade de revirar a cidade é única. Pushkin também faz 

questão de explicitar, em uma nota própria no poema, de referenciar a sua descrição histórica 

do evento como mais precisa que outras. Apresentado aqui seu comentário, em uma tradução 

livre: 

Mickiewicz descreveu o dia anterior à enchente de São Petersburgo em 

alguns dos seus melhores versos de seus melhores poemas, “Olieszkiewicz”. 

É uma pena que sua descrição não é precisa. Não havia neve; O Neva não 

estava congelado. Nossa descrição é mais precisa, contudo sem as cores 

brilhantes pintadas pelo poeta polonês.
26

 

 

Não só isso, Pushkin também faz questão de descrever os estragos da enchente das 

formas mais antropomorfas possíveis. A enchente poderia facilmente ser substituída por um 

grupo de ladrões ou um levante popular. Ele as compara a ladrões adentrando a cidade, e 
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insere um verso que dissona completamente de todos os outros ao redor, de ritmo totalmente 

diferente, mostrando a imprevisibilidade e caos da introdução do rio pela cidade. 
27

 

No meio de todo esse caos, Pushkin viaja pela cidade com sua narrativa e para na praça 

central, próxima ao tsar. 

 

Aqui, numa imagem fácil de se perder, de tão rápida que flui, vemos 

cristalizada a vida política de São Petersburgo nos próximos noventa anos, 

até a Revolução de 1917; o palácio imperial é uma ilha separada da cidade a 

se revolver violentamente ao redor. 
28

 

 

 Lá, encontrava-se, em desespero, nosso Evgueni, montando nas formosas estátuas de 

leão que adornavam o local e ficavam acima do nível da fervorosa enchente. Seu desespero 

não era por sua vida, fragilmente preservada em cima da dita fera, mas sobre sua amada 

Parasha, que morava próxima ao golfo, onde toda a raiva da enchente possuía mais força.  

A primeira parte então se encerra com a visão que perdurará por todo o poema. Em todo 

aquele caos e destruição, uma coisa permanecia estável, exalando poder inabalável: a estátua 

de Pedro I. Nessa pintura, Pushkin coloca a sua maior crítica que será analisada novamente ao 

prosseguir desta análise. A figura do Estado, e, mais especificamente, o Estado como o tsar, 

melhor representado por Pedro I, inabalável, enquanto todo o povo se convulsiona em caos e 

destruição, levada pelas decisões da autocracia.  

 

E, voltando-lhes as costas, alto, 

Nas alturas inabaláveis, 

Sobre o Nevá irado se ergue 

O ídolo de mão estendida, 

No cavalo de bronze montado.
29

 

 

Além disso, o próprio Evgueni acaba se tornando um ícone da cidade, reforçando ainda 

mais a figura do herói como símbolo do povo russo. Ele torna-se a outra estátua que resiste a 

todo o caos que acontece e permanece acima daquilo. Pushkin, com isso faz uma constatação 

e um elogio à resistência do povo russo em meio a todo aquele castigo. 

 Cristaliza-se, em sua imagem, o ídolo invisível da Praça do Senado: o povo, pobre e 

preso à cidade e as regras da urbe de Pedro, expostos as mais diversas explorações e cegueiras 

                                                           
27

 PUSHKIN, A.S.; DEWEY, John. The Bronze Horseman: A St Petersburg Story. Translated with a 

Commentary and Notes by John Dewey. Disponível em: 

http://www.tyutchev.org.uk/Download/Bronze%20Horseman.pdf<Acessado em: 22 de julho de 2018>. p. 21. 
28

 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2007. p. 219 
29

 PUSHKIN, Aleksandr. O cavaleiro de bronze e outros poemas. Lisboa: Assírio & Alvim, 1999. p. 55 

http://www.tyutchev.org.uk/Download/Bronze%20Horseman.pdf


ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

633 
 

propositais do Estado, a uma desesperança de dissolver todo o sistema, mas controlados 

(dentro do possível) até 1917. 

O texto então segue para a sua segunda e última parte. O rio, assim como os 

saqueadores após o golpe, vai embora sem olhar para a desgraça que causou. Evgueni então 

consegue descer da estatueta, pega um barqueiro e vai, ainda nos refulges do rio enfurecido, 

para a margem próximo de onde morava sua amada Parasha, seu fio de esperança que o 

prendia à civilidade. Esse barco, pago com um moeda de copeque, que flui pelo rio, agora 

caracterizado pela morte, é um paralelo com o Rio Aqueronte, da mitologia grega, 

caracterizado em levar almas ao submundo
30

. O barqueiro, assim como Caronte da mitologia, 

levaria nosso herói para o seu momento marcante: sua morte social. 

O local estava coberto de destroços e corpos. O desespero toma conta de nosso herói 

enquanto ele corre “pela rua de costume ao lugar de costume.”
31

. Ele chega ao local onde 

morava Parasha, apenas para presenciar o que já suspeitava: nada ali mais restava. Nesse 

momento, ao perceber que perdeu sua conexão que o prendi à civilidade, Evgueni entra em 

loucura. A revolta enche seu espírito. A sua realidade torna-se outra do que a do Estado e dos 

homens pois nada daquilo mais o servia: nunca nada lhe foi dado por suas ações, apenas 

tirado. Acabaram-se as migalhas pelas quais Evgueni aceitava ser subjugado. 

 

Da casa só resta o lugar; 

O salgueiro. Ali era a cerca –  

Arrastada. E a casa, meu Deus? 

Eivado de sombria inquietude, 

Anda em volta, em volta, em volta, 

Fala consigo em voz alta –  

E súbito bate com a mão 

Na testa e solta estridente 

A gargalhada.
32

 

 

Evgueni perde então todas suas amarras sociais, se torna invisível para o mundo. Não 

retorna mais para casa e vagueia pela cidade atormentado ainda pelos sons da tempestade e 

todos os sentimentos daquele fatídico momento. Todos logo se esquecem da tragédia e 

seguem sua vida, mas não Evgueni. A revolta e o ódio por tudo que sofre se empilha em seu 
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espírito. Ele, assim como todos, sabe de onde vem seu sofrimento: o sistema imperial russo, 

seus tsares e o capitalismo.  

Um dia, enquanto perambulava pela cidade em míseria, reencontra o fatídico local. 

Estava novamente de frente da grande estatua de bronze, sempre imóvel e inabalável quanto a 

tudo. O ídolo (e essa de fato é o termo que Pushkin usa ao longo do texto e não “estátua”, para 

reforçar a questão da adoração e do poder divino) que construiu aquela local e fez surgir do 

pântano toda aquela cidade como símbolo do seu poder para quanto ao Estado Russo e a 

própria natureza, dominada agora pela razão.  

Evgueni recobra levemente sua lucidez por toda aquela revolta. Não era apenas um 

pobre insano vagando pela cidade. Naquele momento, sua revolta reacendeu sua lucidez. Em 

um grande momento de revolta, Evgueni amaldiçoa o ídolo e toda sua simbologia. 

 

Cerrou-lhe o peito. A fronte 

Apoiou na grade fria. Os olhos 

De névoa se lhe cobriam,  

No seu coração corria fogo, 

Ferveu-lhe o sangue. Parou, sombrio, 

Frente ao ídolo orgulhoso 

E, cerrando os dentes e os punhos, 

De força negra possuído: 

“Espera, construtor milagroso! –  

Ciciou raivoso e tremente –, 

Inda hás-de ver!...” E, de repente, 

Célere se foi. Pareceu-lhe 

Que o rosto do terrível czar, 

De irasúbita inflamado, 

Se estava para ele a voltar...
33

 

 

Nesse momento, temos o grande símbolo romântico: um homem comum e pobre se 

revoltando
34

. Pushkin realiza também, nessa passagem, uma grande crítica aos revoltosos 

russos, que inúmeras vezes tentaram e só conseguiriam realizar seus objetivos em 1917. 

Poucas vezes a revolta surgia no povo russo ao ponto de estourar e em poucos indivíduos. 

Quando surigam, eram breves e rapidamente sufocadas. Pushkin sabia que esse rápido fim de 

movimentos revolucionários russos, sufocados pelos tsares, não era culpa dos revoltosos e 

continua a história para mostrar exatamente isto. 

Daqui em diante, o poema ganha uma guinada fantástica, muito característica de textos 

gogolianos, por exemplo. Evgueni, ao realizar esse ato de revolta, percebe que sua vida não 
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estaria mais segura. O ídolo estava rubro de raiva. Nosso herói corre em desespero, enquanto 

ouve galopes atrás de si. O grande e inabalável ídolo de bronze  estava a persegui-lo e assim o 

faria por toda a noite.  

Evgueni escapa, muito provavelmente por uma permissão do ídolo para instaurar em 

sua alma o controle. Essa é uma característica do Estado russo que vai ser utilizada em vários 

pensadores: o Estado mostra seu poder repressivo, mas permite que o indivíduo continua a 

produzir, controlando de maneira completa seu espírito pela coação. Isso foi feito com o 

próprio Pushkin por exemplo, no caso do seu exílio e será feito, de maneira mais famosa, a 

Dostoievsky, quando o mesmo é salvo do fuzilamento no último segundo pelo tsar.  

Evgueni então continua com a sua vida de miséria. Porém, sempre que novamente passa 

pela Praça do Senado e avista a grande figura, sua revolta se reboliça em sua alma, mas abaixa 

a cabeça e atravessa o mais rápido que pode. Nessa triste e dolorosa conclusão, Pushkin 

resume e demonstra o espírito do povo russo e o embate com o Estado. Por mais que se 

revolte, revolta-se sozinho: os grupos revolucionários, na maioria das vezes na Rússia, 

tiveram grande dificuldade em conseguir as massas para seus movimentos. Ademais, mesmo 

quando se revolta e estoura em contestação, é rapidamente repreendido. Sua mente é colocada 

em constante terror. Então, sempre que a revolta acode o povo russo, o mesmo abaixa a 

cabeça pela grande figura imponente do tsar. Essa lógica continuará até 1917 e, em alguns 

pontos, ainda se mantêm, mas seria uma discussão para outra pesquisa.  

Por fim, o poema se encerra descrevendo uma ilha de São Petersburgo onde foi achada 

uma das casas que foi arrastada pela enchente (presumimos que seja a de Parasha). Lá, 

encontra-se o corpo de nosso herói, agora morto e lá mesmo enterrado. Esse final é 

interessante pela discussão que ele suscita.  

Existem teorias sobre qual local poderia ser. Tal descoberta seria de grande importância 

e poderia afetar toda a interpretação do poema. Anna Akhmatova
35

, por exemplo, utilizando 

comparações da descrição da ilha com outras histórias de Pushkin, teoriazava ser a ilha de 

Goloday. Essa versão é a mais confiada e teorizada. Contudo, faltam ainda descobertas 

arqueológicas e históricas para sua confirmação. 

Se tal fato for um dia confirmado, seria um passo extremamente importante para ligar 

Evgueni ao movimento dezembrista, do qual Pushkin era bastante próximo, uma vez que foi 

supostamente nessa ilha onde foram enterrados, sem identificação, os cinco líderes do 

movimento após seus enforcamentos. Nessa análise, caso um dia confirmada, Evgueni seria 

                                                           
35

 Anna Akhmatova (1889-1966): importante poetisa russa. Dela, deriva o nome do movimento de poesia 

acmeísta da Rússia soviética. 
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um espelho do povo russo e sua revolta, de fato, mas com mais especificidade e referência 

direta ao movimento dezembrista, próximo pessoalmente ao poeta, de forma mais concreta
36

. 

 

 

                                                           
36

 PUSHKIN, A.S.; DEWEY, John. The Bronze Horseman: A St Petersburg Story. Translated with a 

Commentary and Notes by John Dewey. Disponível em: 

http://www.tyutchev.org.uk/Download/Bronze%20Horseman.pdf<Acessado em: 22 de julho de 2018>, p. 23 

http://www.tyutchev.org.uk/Download/Bronze%20Horseman.pdf
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A QUEM INTERESSA SER AMERICANO? BUENOS AIRES NA 

IMPRENSA CARIOCA (1829-1830) 

Juliana Gomes de Oliveira 
*
 

 

No ultimo quartel do século XVIII, com a Declaração de Independência das Colônias 

Inglesas e após a Revolução Francesa, progressivamente, começou a emergir no vocabulário 

político a expressão Soberania Popular. Essa percepção foi regulada pelas relações entre 

governante e governado, relações no quais o governado escolhe o governante. De forma geral, 

a modernidade gerou a noção de que a fonte de legitimidade deixa de ser transcendental, ou 

seja, o Ancien Régime entra em atrito com as novas ideias iluministas modernas
1
.  

Além dessa referencial, para se analisar a modernidade americana, é fundamental o 

transcorrer sobre as invasões napoleônicas, que foram cruciais para as modificações de 

aspectos políticos e sociais do Velho Mundo, contribuindo diretamente para as mudanças de 

percepções que ocorreriam no novo continente. Em síntese, as monarquias europeias, tais 

como as ibéricas, foram as matrizes do pensamento político de suas colônias. Devido a isso, 

após a invasão francesa em territórios ibéricos – apesar de posicionamentos diferentes perante 

esse novo cenário europeu – seus desdobramentos afetariam ambas as partes, tanto a 

metrópole quanto a colônia. 

Primeiramente, o panorama que se sucedeu após a invasão das tropas napoleônica na 

Espanha e a ausência de um representante legítimo no poder, modificou-se, irreversivelmente, 

o cenário político das colônias hispânicas, já que, essas, mutuamente com a metrópole, 

passaram por um processo de acefalia monárquica do trono legítimo dos Bourbons. Em um 

primeiro momento, criaram devido a conjuntura monárquica espanhola, juntas 

governamentais com o objetivo em comum de deslegitimar o novo governo familiar 

napoleônico. Entretanto, após o insucesso dessa Junta Central, criam-se laços entre europeus e 

americanos espanhóis com um objetivo em comum de alcançar representatividade em nome 

do rei enquanto o mesmo estivesse ausente. Logo, peninsulares e americanos viveriam, a 

                                                           
*
 Mestranda pelo PPGH - UFJF 

1
 Nos referimos aqui, a concepção de Contrato civil em Locke, para quem a vontade dos governados é única 

forma legítima de poder do governante. LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil e outros escritos: 

ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil. Petrópolis: Vozes, 2006. p. 25. 
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partir de 1810
2
, em um mesmo espaço de representatividade hispânica, buscando centralizar 

as ideias de movimento contra a monarquia que se instaurou no trono espanhol 
3
.  

Enfim, após esse momento do cenário do Império espanhol, disseminou-se em suas 

colônias americanas processos emancipacionistas em maior ou menor escala. Na 

historiografia clássica
4
, nos deparamos com os apontamentos sobre as representações que as 

independências ainda muitas vezes são visualizadas. A partir desses olhares, a história política 

latino-americana salienta três momentos fundamentais para se entender esses processos: a 

Independência, guerras civis e consolidação dos novos Estados nacionais. Tal perspectiva, 

caracteriza estes momentos, muitas vezes, por movimentos separados. Devido a isso, a 

princípio, não delimitaremos um período pré-determinado para o entendimento da 

complexidade desses momentos, nos debruçaremos, assim, para o estudo acerca dessas etapas 

que não poderão ser isoladas em si. Verificamos, em suma, que tanto a atual historiografia
5
 

como a tradicional apontaram que os sentidos dessas emancipações foram essencialmente 

políticos. 

O Vice-reinado do Rio da Prata, cuja capital era a cidade de Buenos Aires, merece um 

apontamento mais objetivo nesse palco acéfalo da monarquia espanhola, tendo em vista que 

sua visão autônoma perante o poder espanhol, teve atritos antes da própria invasão 

napoleônica. Os resultados dessa divergência seriam essenciais para se entender o 

desdobramento liberal rio-platense, sua evolução política e seus posicionamentos críticos com 

o pacto colonial. 

                                                           
2
 Convocação das Cortes em Cádiz. A constituição foi um referencial para as ideias modernas constitucionais. 

Assim, ao legitimar o processo de resistência em nome de Fernando VII, seus desdobramos enaltecem um rumo 

inalterável, já que devido a construção de uma constituição moderna, colocavam nos mesmos pilares a metrópole 

e a colônia americana. 
3
 Guerra apontará o cenário fundamental que pela primeira vez esse processo proporcionou aos dois continentes 

no que tange aos questionamentos à representação política. GUERRA, François-Xavier. Modernidad e 

independencias: ensayos sobre las revoluciones hispânicas. Madrid: Mapfre, 1992. pp. 177-219. Além disso, 

estamos nos referindo a experiência das Cortes. A Constituição de Cádiz  foi um referencial decisivo para ideias 

modernas constitucionais nas cortes espanholas, isso porque esta concebia a fidelidade a Fernando VII enquanto 

o mesmo respeitasse a constituição liberal. Criada em Sevilha pelos espanhóis europeus, a Junta de governo 

Central, posteriormente, irá se reunir em Cádiz, convocando então as Cortes espanholas. Estas contavam com 

representantes de todo Império espanhol. Cabe lembrar que em Cádiz a representatividade vinha de ambas as 

partes, tanto europeia quanto americana. Logo, foi o primeiro contato com constitucionalismo envolvendo 

colônia e metrópole Nesse momento, o Império espanhol estava com a narrativade uma mesma igualdade 

continental , que, por ventura, modificara completamente a relação do poder monárquico perante as ideias 

constitucionais liberais, e diretamente estaria ligado posteriormente aos processos emancipacionistas hispânico-

americano. 
4
 DONGHI, Túlio Halperin. Reforma y disolución de los impérios ibéricos, 1750- 1850. Madrid: Alianza, 1985. 

5
 Adotamos como uma atual bibliografia para delimitar a reformulação que o mesmo propõe nas independências 

hispano-americanas, apesar de nos tempos atuais ser classificado como fucral para se estudar e compreender os 

processos emancipacionistas das colônias americanas espanhola, a obra de François-Xavier Guerra. Cf. 

GUERRA, 1992. 
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Entre 1806 e 1807, houve duas “invasões inglesas” no território do Vice-reinado do 

Rio da Prata. Essas, produziram frente à ordem colonial uma gradual crise de legitimidade em 

relação à monarquia espanhola
6
, e, além disso, manifestaram diante as lutas um 

desenvolvimento autônomo político dos Cabildos baseados pela opinião pública crioula. Em 

resumo, além do contato com o liberalismo inglês que possibilitou uma nova dinâmica às 

ideias vigentes, um posicionamento político decorrente de uma crise de legitimidade começou 

a ser engendrado, principalmente em Buenos Aires, gerando assim um esvaziamento da noção 

de representatividade espanhola, devido a incapacidade do trono europeu de proteger e 

governar o vice-reinado
7
.  

Após a invasão napoleônica, Buenos Aires criou também uma junta de governo 

denominada Junta patriótica, em 1810, que buscava, enquanto o monarca ainda estivesse 

capturado, uma ação própria de governo, na tentativa de se autogovernar perante essa 

conjuntura espanhola
8
. A partir desse desdobramento portenho, começaram a se formular 

apontamentos para a emancipação do Vice-reinado do Prata, sendo Buenos Aires o ponto de 

partida desses projetos que obtiveram maior força pelas ideias republicanas
9
.  

Apesar das observações ressaltadas sobre a capital Buenos Aires, cabe salientar que as 

duas primeiras décadas pós-independência na região rio-platense foram marcadas por 

profundas complexidades de ideias e projetos políticos, que, em sua grande maioria, 

advinham de elites locais que não constituíam um projeto homogêneo para esse Estado 

Moderno independente denominado Províncias Unidas do Rio da Prata. A contribuição dos 

autores como François-Xavier Guerra
10

, Jorge Myres
11

, José Carlos Chiaramonte
12

 e João 

                                                           
6
 SHUMWAY, Nicolas.  A invenção da Argentina: História de uma ideia. São Paulo: Editora da Universidade 

de São Paulo; Brasília: Editora UnB, 2008. pp.40-46 
7
 SHUMWAY, 2008, p. 42-44. 

8
 SHUMWAY, 2008, p.51-68 

9
 Para mais detalhes sobre o predomínio das ideias republicanas na América Hispânica vide: AGUILAR, José 

Antonio; ROJAS, Rafael (coords.). El republicanismo en Hispanoamérica: ensayos de historia intelectual y 

política. México: FCE, 2002. 
10

 GUERRA, François- Xavier, 1992. 
11

 MYRES, Jorge. "Identidades porteñas. El discurso ilustrado en torno a la nación y el rol de la prensa: El Argos 

de Buenos Aires, 1821-1825.". ALONSO, Paula (compiladora). Construccones impressas: panfletos, diarios y 

revistas en la formación de los Estados nacionales en América Latina, 1820-1920. México: F.C.E, 2004. Myres 

aborda no 3 capitulo a Independência e origem do nacionalismo no caso argentino. Cf. PAMPLONA, Marco A. 

e MÄDER, Maria E. (org.). Revoluções de independências e nacionalismos nas Américas: Região do Prata e 

Chile. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2007. (Margens América Latina, 1). 
12

 CHIARAMONTE, José Carlos; MARICHAL, Carlos; GARCÍA, Aimer Granados. (comp.). Crear la nación: 

los nombres de los países de América Latina. Editorial Sudamericana, 2008. Sobre o caso argentino. Cf. 

CHIARAMONTE, José Carlos. Ciudades, províncias, Estados: Orígenes de la nación argentina (1800-1846). 

Buenos Aires: Ariel, 1997. 
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Paulo Garrido Pimenta
13

  são fundamentais para entender que esses projetos em sua essência 

foram propostos pelas elites criollas, e, apesar de se conflitarem, tiveram que coexistir em um 

mesmo espaço de experiência muitas vezes se assimilando ou destituindo-se.  

Como dito anteriormente, a Independência da região do Prata não se esvazia em um 

único momento, precisou conviver com guerras civis ao longo das próximas décadas 

buscando legitimidade para um projeto vencedor, e, ao mesmo tempo precisou da 

concretização de um projeto que se tornasse legítimo perante a nascente opinião pública. Em 

suma, os apontamentos desses autores foram de grande valia para o entendimento das elites 

locais e as pluralidades dos projetos que essa região presenciou até a consolidação desse novo 

Estado nacional que, posteriormente, será denominado República Argentina. 

Após inúmeras tentativas, ao longo dessas duas décadas, para a construção de um 

novo Estado dotado de uma constituição nacional, ocorreu uma série de embates e lutas civis 

para legitimação de projetos propostos: centralistas e confederados em um mesmo embate 

com o objetivo em comum de definir o futuro regime político portenho. Depois da derrota de 

Buenos Aires perante essas lutas provinciais, uma elite de essência ilustrada e heterogênea, 

cuja formação visava um objetivo partilhado perante a crise, almejava promover a ordem 

perante o “caos” dessas experiências fatídicas
14

 e que eram de suma importância para a 

capital.   

No tanger dessa multiplicidade de projetos, iremos, sobretudo, destacar a proposta do 

intelectual Bernardino Rivadavia, um liberal, ilustrado e centralista nomeado como ministro 

de governo, ficando esse momento ilustrado e caracterizado como o período da “feliz 

experiência”
15

. Liderando o Partido da Ordem, Rivadavia, com a elite dirigente de Buenos 

Aires a seu favor, pretendia, como o objetivo em comum, a modernização em todos os 

aspectos dessa sociedade que, nessa perspectiva, precisava de uma profunda modificação na 

sua própria estrutura administrativa que adivinha de um legado colonial. Como aponta Maria 

Elisa Noronha de Sá: 

O projeto político rivadaviano reformista pretendia se distanciar de um 

passado próximo entendido como caos. Desordem, quase bárbaro, ao mesmo 

tempo em que projetava um futuro integralmente novo, diverso daquele, um 

futuro de civilização e de progresso cultural e material. [...]. Ao mesmo 

tempo esta experiência traz a marca da formação ilustrada daqueles homens. 

Traz os ecos do reformismo ilustrado, de um tempo articulado a uma visão 

da história vivida desde a revolução que, sem excluir um forte componente 

                                                           
13

 PIMENTA, João Paulo G. Estado e Nação no Fim dos Impérios Ibéricos no Prata: 1808-1828. São Paulo: 

Hucitec, 2006. 
14

 MYRES, 2003, p. 79-82. 
15

 MYRES, 2003, p. 76-84. 
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de patriotismo portenho e localista, apresentava essa história como a queda e 

ressurreição de um Estado Nacional que já havia sido experimentado. Neste 

caso a ideia de uma nova ordem das coisas poderia representar não só a 

novidade, mas também a restauração de uma antiga legitimidade.
16

 

 

Contudo, não nos cabe aqui ressaltar quais foram desdobramento das reformas 

rivadavianas após 1825. Em 1826, Bernardino Rivadavia tornou-se o primeiro presidente da 

República Argentina, essa então pautada em uma constituição nacional. Todavia, seu mandato 

foi suprimido, não chegando a permanecer no poder por mais de dois anos
17

.                           

Voltemos ao contexto de 1808, agora no Império lusitano, após a invasão napoleônica, 

diferentemente, ocorreu um processo único na história ocidental: a transmigração da Corte
18

, 

fato esse que também modificou as percepções de ambos os portugueses, tanto os nascidos na 

América quantos os nascidos na Europa. Sendo assim, a ida da Corte para o Brasil trouxe uma 

nova condição política para a sua colônia da América Portuguesa. A inversão colonial elevou 

o status político americano, gerando uma condição específica: a formação do Estado 

Monárquico Brasileiro
19

.   

A nova dinâmica do Império português, que ficou ainda mais acirrada com a fixação 

do monarca em território colonial, trouxe o enraizamento de interesses da Metrópole no 

Centro-Sul da Colônia. Logo, não se deve pautar o processo emancipacionista brasileiro sem 

entender a interiorização da Metrópole
20

 e suas estruturas de interesses elitistas, isto é, de um 

lado portugueses do velho Reino, de outro, portugueses advindos e fixados perto da nova 

corte. Maria Odila Dias ratificará a percepção de Sérgio Buarque de Holanda no qual aponta 

evidentemente para essas guerras simbólicas: rivalidade até então entre portugueses, sem 

caráter de um nacionalismo
21

.    

A colônia americana do Império português, a partir do século XVIII, principalmente 

no XIX, com a transferência da corte, progressivamente, desenvolveu-se culturalmente, 

economicamente e politicamente mais que sua Metrópole, gerando assim desdobramentos 

desiguais, tanto no que compele à política quanto à economia. 

                                                           
16

 DE SÁ, Maria Elisa Noronha. Por uma nova ordem de coisas: as reformas rivadavianas na década de 1820 na 

província de Buenos Aires. Territórios e Fronteiras, v. 7, n. 1, p. 43-60, 2014. p 51. 
17

 SHUMWAY, 2008. 
18

 Jurandir Malerba analisa a transferência da corte e seus desdobramentos através dessa decisão. Cf. 

MALERBA, Jurandir. A corte no exílio: civilização e poder às vésperas da Independência (1808-1821). São 

Paulo: Companhia das letras, 2000, p. 199-229. 
19

 Formação realizada a partir da perspectiva da economia de privilégios e seu acirramento através da vinda da 

corte. Cf. DIAS, Maria Odila L. da Silva. A interiorização da metrópole e outros estudos. São Paulo: Alameda 

Casa Editorial, 2005. 
20

 DIAS, 2005, p. 19-25. 
21

 DIAS, 2005, p.11-12. 
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Com a transferência da Corte, a monarquia conseguiu prolongar e reforçar sua forma 

de governo
22

, contudo, a interiorização da metrópole demonstrou uma perspectiva diferente 

para ambos os portugueses, criando então uma dicotomia com objetivos diferentes. Dias, 

retornando as análises de Holanda, aponta então para “guerra civis” de portugueses perante 

esses interesses que se formaram a partir de 1808
23

 . 

Contudo, José Murilo de Carvalho
24

 faz uma crítica pontual sobre a ideia que 

determina a transmigração da Corte como elemento determinante para o processo 

emancipacionista. Nesse sentido, Carvalho apontara que a Independência viria com ou sem a 

presença régia, pois a independência foi uma opção política das elites. Para Carvalho, a 

transferência da Corte não deve ser concebida por uma visão fatalista, ela apenas reforça a 

opção para uma política monárquica, sendo assim, a Independência seria fruto de uma opção 

política entre outras possíveis
25

.   

Outra perspectiva fundamental para a compreensão do processo de independência no 

caso lusitano, é determinada por Lúcia Maria Bastos das Neves
26

, autora que abordando que a 

chave para se entender esse processo é a partir de uma cultura política que a autora analisou 

em três momentos: suas origens advindas de Coimbra, seus mecanismos de difusão 

potencializados através da imprensa e seus atores políticos divididos entre grupos de 

intelectuais e políticos
27

. Desta forma, em 1820, com a regeneração vintista, cria-se uma 

verdadeira dicotomia de objetivos diante o cenário político português. De um lado, organizou-

se a elite coimbrã e brasilense (que não aceitavam um retrocesso político perante as estruturas 

já conquistadas) e de outro os ideólogos vintistas, que buscavam reorganizar a monarquia 

trazendo-a de volta para Portugal. Cenário esse que, de certa forma, prolongou-se até 1822 

quando as elites encaminharam o processo rumo à separação política.
28

 

Não obstante, a construção desse novo Estado Nacional liberal e constitucional 

também conviveu com projetos de nação heterogêneos que tiveram que coexistir em um 

mesmo espaço de experiência. Em suma, eram projetos de elites letradas fragmentada entre 

                                                           
22

 MALERBA, 2000. pp. 227-229. 
23

 DIAS, 2005, pp. 31-32 
24

 CARVALHO, José Murilo de. A construção da Ordem: A elite política imperial. Teatro de sombras: a 

política imperial.  3 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.  
25

 Opção escolhida pela elite formada em Coimbra: ordeira, monárquica e centralizadora. Cf. Idem. Pp.18-22 
26

 NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das. Corcundas e Constitucionais: a cultura política da Independência 

(1820-1822). Rio de Janeiro: Revan, FAPERJ, 2003. 
27

 Sobre as implicações desses dois grupos é necessária uma síntese da explicação. Elite política: homens que 

detém decisões na política; elite intelectual: homens que detém discursos a fim de se legitimar na política. A 

cultura política também gera o forjamento dessas identidades, fazendo elas coexistirem. Ou seja, elas se 

originam de formas diferentes, mas confluem. Cf. NEVES, 2003.   
28

 NEVES, 2003. 
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liberais conservadores e liberais radicais, que por meio da imprensa buscavam legitimar seu 

projeto perante uma soberania popular, ou soberania da nação, assim como 

supramencionado. 

Tendo em vista o caráter fundamental da imprensa para os processos de emancipações 

americanas, nos posicionamos, além disso, afirmando que os impressos do período o século 

XIX
29

, foram os meios difusores de ideias. Sua massificação ocorreu mais tardiamente nas 

colônias ibéricas, principalmente na portuguesa, que passou por várias condições pré-

determinadas pelo poder vigente. A perspectiva aqui adotada aproxima-se e dialoga com 

estudos de Marco Morel
30

, Xavier Guerra
31

 e Hilda Sabato
32

, que relacionam a diferença de 

espaços públicos e seus desdobramentos no novo mundo ibérico perante os moldes europeus. 

Nesse sentido, a imprensa americana será um dos mais importantes meios para as 

vinculações de ideias entre as elites, que buscavam legitimar seus projetos, seus ideais e suas 

práticas políticas como elementos e ações pautadas em uma opinião pública. Logo, a imprensa 

posiciona-se como um próprio sujeito histórico que, ao longo do século XIX, será 

fundamental para entender o próprio ambiente político. 

É necessário aprofundar-se nas concepções políticas e nas influências que os projetos 

dos Estados Nacionais que se formaram ao longo do século XIX tiveram que conviver, 

partindo, a princípio, da complexidade das independências das colônias ibéricas. Apesar dessa 

multiplicidade, é necessário debruçar-se em questão a uma peça fundamental desses 

processos: a imprensa, que agiu como o próprio agente histórico nesses momentos 

emancipacionista.  

Devemos então pautar que ambas as concepções políticas, apesar de sofrerem 

diferentes influências, foram adaptadas aos moldes americanos, pois, a América ibérica, 

concebeu críticos sobre os problemas políticos, mas nenhum com a envergadura ao ponto de 

desenvolver um pensamento ou uma filosofia original na América. Por isso, foi considerado 

diversas vezes que a História das Ideias Políticas na América Ibérica foi concebida 

impropriamente como mero reflexo da Europa e não como uma releitura adaptável à realidade 

americana,  

                                                           
29

 A análise de Anderson nos faz entender como a imprensa contribuiu para difusão de ideias através das novelas 

impressas, de jornais no século XVIII na Europa. Todavia, na América Ibérica esse caráter difusor chegou mais 

tardiamente, no século XIX. C,f. ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas: reflexão sobre a origem e 

a difusão do nacionalismo. São Paulo: Cia das Letras, 2008. 
30

 MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidade na 

cidade imperial (1820- 1840). São Paulo: Hucitec,2005 
31

 GUERRA, 1992. 
32

 Sábato, Hilda. Pueblo y Política: La construcción de la república. Vol. 40. Capital Intelectual SA, 2005.pp. 

87-95. 
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As exposições metodológicas
33

 fazem-se necessárias para entender, analisar, 

interpretar o conteúdo do periódico O Spectador Brasileiro. Dessa maneira, elas são fulcrais 

para compreendermos como esse contexto de construção da Nação é extremamente complexo. 

O periódico O Spectador Brasileiro teve seu primeiro número publicado em 1 de julho 

de 1824 até 28 de abril de 1826 redigido pelo  francês Pierre Plancher, que chegou ao Brasil 

em 1824, fugido da França.  Plancher veio a se destacar e logo caiu nas graças de D. Pedro I, 

o francês então logo se posicionou como um ferrenho partidário do Imperador se colocando 

como porta voz do governo para as outras províncias através do periódico O Spectador 

Brasileiro contou com duzentas e sessenta e seis edições. Plancher, ao longo do periódico, 

emprestava as paginas para que o Imperador pudesse direcionar alguns ataques aos deputados 

e a Câmera em geral com o abrigo de pseudóginos. 
34

 

Quais eram as perspectivas contidas no periódico sobre o contexto rivadaviano e seu 

projeto político portenho? Destacamos a principio no ano de 1824, visto que, pós esse 

período, foi instaurado uma briga política pelo território da Banda Oriental que configurou a 

Guerra da Cisplatina. Contudo, não conseguimos mapear a linguagem política somente por 

esse ano, devido a isso, nos posicionamos mais com questionamentos do que propriamente 

com o mapeamento. 
35

 

Em 11 de Agosto de 1824, circula o periódico número 19  que ao abordar sobre a 

viagem de Bernardino Rivadavia destaca que:  

 

Garcia, que momentaneamente se acha á testa dos negocios públicos da 

Republica, he certamente possuidor de grandes conhecimentos 

administrativos; mas não tem aquella energia, aquelle genio conciliador de 

Ribadavia, que sabia ao mesmo passo refrear as tentativas da ambição e 

abrandar o rancor filho das divergências politicas.
36

 

 

Em 10 de dezembro de 1824, o periódico faz uma reflexão sobre a Independência das 

Províncias Unidas do Rio da Prata e destaca que, sem dúvidas, caberia a Buenos Aires tomar 

conta dessa república pelo seu modo de governo e seu desenvolvimento superior às demais. 

                                                           
33

 Metodologia vinculado a Quentin Skinner e J. G. A. Pocock. Entendemos, a partir dessa abordagem, que as 

fontes primárias analisadas tratam-se de textos. Cf.  SKINNER, Quentin. As fundamentações do pensamento 

político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996; POCOCK, J. G. A. Linguagens do ideário político. 

São Paulo: EDUSP, 2003 
34

 NUNES, Tassia Toffoli. Liberdade de imprensa no Império brasileiro: os debates parlamentares (1820-1840). 

São Paulo, 2010. 173f. Dissertação (Mestrado em História) – Departamento de História da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo. 2010 
35

 Guerra da Cisplatina (1825-1828), ou, segundo boa parte da historiografia argentina delimita 

como, Guerracontra o Império do Brasil, na qual o Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata disputarama 

Província de Cisplatina (atualmente conhecido como território da República Oriental do Uruguai). 

 
36

 O Spectador Brasileiro, nº 19, 11 de Agosto de 1824. 
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Contudo, passado anos, o mesmo não pode ser verificado pelo correr dos acontecimentos. 

Assim, O Spectador Brasileiro fazendo críticas a Buenos Aires, enaltece o Governo de 

Bernardino Rivadavia e de Garcia, por atribuir a esse período ordem, respeito às propriedades 

e leis morais.  

 

Os serviços prestados á sua Patria por estes deus Estadistas verdadeiramente 

homens de bem são imensos; e com tudo nem por isso deixarão elles de ter 

em Buenos Ayres inimigos encarniçados como bem se vê pela louca 

conspiração do mez de Março d’este anno. A’s maquinações destes 

malvados he que se deve principalmente atribuir a partida de Ribadavia para 

Londres, e tão desgostoso que mui duvidoso he volte elle jamais a sua 

Patria.
37

 

 

É interessante notar o teor da narrativa do periódico, que, diferente de que parte da 

historiografia trata como repulsa pelos vizinhos por ser tratar de uma república, exaltações 

quanto a figura de Bernardino Rivadavia e sua administração.  Alguns apontamentos se fazem 

necessários nesse cenário: se é possível verificar uma narrativa discursiva até 1824 no período 

portenho, comandado por Bernardino Rivadavia, com teor positivo e bem sucedido, em que 

momento a narrativa de anarquia começa a se fazer presente no periódico? Que interesses 

estavam vinculados ao periódico para que o mesmo pudesse enaltecer um ministro 

republicano de interesse liberais, sendo O Specatdor Brasileiro um jornal áulico? 

Pode-se perceber que, até 1824, as narrativas não estavam baseadas em um 

estabelecimento de ver seus vizinhos (a fragmentação que se tornou América Espanhola) 

como inimigos ou como uma anarquia que buscavam deslegitimar, interpretação que parte da 

Historiografia brasileira ainda busca destacar. O que conseguimos verificar no ano de 1824 é 

a uma narrativa que busca estabelecer um olhar para o período portenho, vivido pelos 

rivadavianos, como legitimo de admiração por parte de um jornal áulico.  

Destacamos que o emblemático viés de analisar a América Ibérica e uma narrativa de 

ver seus vizinhos como parte somente anárquica tornam-se equivocados, visto que se torna 

fulcral entender que, nesse cenário, experiências e representações estavam sendo construídas. 

 

 

 

 

                                                           
37

O Spectador Brasileiro,nº 67, 10 de dezembro de 1824 
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UMA NAÇÃO COM DUAS CAPITAIS 

 A DEFESA DA CAPITALIDADE DO RIO DE JANEIRO EM UM 

CANDANGO NA BELACAP (ROBERTO FARIAS - 1961)
1
 

 

  Leila Cristina Gibin Coutinho
2
 

 

PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

- Você devia ir pro Rio, sabe? 

- Fazer o que no Rio? 

- Viver. Você não nasceu pra 

candanga, no Rio você teria outro 

futuro!
3
 

 

Com essas palavras, Emanuel Davis Júnior (Grande Otelo) aconselhou à Odete/Dedé 

(Vera Regina) sinalizando que não seria possível à candanga
4
 alcançar os holofotes nos 

teatros e boates estando num boteco maltrapilho em Brasília. Para alcançar o estrelado era 

necessário ter suas habilidades “rebolativas” reconhecidas no Rio de Janeiro, a eterna capital, 

ou melhor, a Belacap
5
. Em 1961, período de lançamento do longa, com a inauguração de 

Brasília em 21 de abril de 1960oRio havia perdido o posto de capital, portanto, havia perdido 

uma das suas principais atribuições e teria que disputar espaço de representante da nação com 

a Novacap. 

Um candango na Belacap, chanchada dirigida por Roberto Farias, foi produzida num 

momento em que a fórmula chanchadesca estava em seu momento de esgotamento. A 

chanchada foi um gênero cinematográfico brasileiro que teve grande expressão popular. A 

partir dos anos 30, o cinema brasileiro vivenciou um período de produções de filmusicais 

carnavalescos como Alô Alô Carnaval (Adhemar Gonzaga – 1936), Alô Alô Brasil (João de 

                                                           
1
 Este trabalho é derivado do projeto de pesquisa A representação do Rio de Janeiro em filmusicais e 

chanchadas entre o Estado Novo e a inauguração de Brasília orientado pelo prof. Dr. Carlos Eduardo Pinto de 

Pinto e desenvolvida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Projeto em que atuo como bolsista vinculada 

àAtividades de Inserção em Práticas Acadêmicas e que também dispõe de duas bolsas de iniciação científica: 

uma concedida Faperj e outra pela UERJ.  
2
 Graduanda do curso de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

3
UM candango na Belacap. Direção: Roberto Farias. Produção: Herbert Richers. Brasil: Herbert Richers, 1961. 

1 video (102 min.). 
4
 Termo comumente utilizado naquele contexto para se referir aos habitantes de Brasília que vinham de diversas 

cidade, especialmente, da região nordeste. O termo tem origem pejorativa e pode ser associado a caipira.  
5
 No momento de mudança das capitais, Brasília passou a ser conhecida como a Novacap, em contrapartida, o 

Rio de Janeiro passou a ser conhecido como a Belacap, ressaltando seu status de eterna capital. E ao mesmo 

tempo colocando em choque as ideias de novo e belo. 
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Barros, Wallace Downey, Alberto Ribeiro – 1935), as décadas de 40 e 50 viram a 

consolidação do gênero chanchadesco.
6
 

 A chanchada apresentava uma lógica narrativa simples, era uma comédia intercalada 

por números musicais, em sua maioria, ligados ao carnaval, ao samba e a cultura carioca. 

Existia, um formato comum, o uso frequente dos mesmos atores e artistas vivendo papéis 

semelhantes, história divididas entre mocinhos, malandros e vilões. Muitas das vezes as 

canções sequer tinham relação direta com o enredo do filme, pois era também uma maneira de 

apresentar ao público os famosos cantores de rádio e promover o samba aquele ano. Por isso, 

as chanchadas eram lançadas em datas próximas ao carnaval.
7
Sergio Augusto foi um dos 

primeiros autores a se lançarem a escrever sobre o gênero, para ele: 

Em nenhum outro momento de sua trajetória o cinema brasileiro se 

relacionou tão intensa e carinhosamente com o grande público como nos 

tempos em que Oscarito e Grande Otelo formavam uma dupla do barulho 

(...). Seu humor mais ingênuo encantava as crianças, seu humor mais 

malicioso divertia os adultos, e seus interlúdios românticos e musicais 

fechavam o círculo da sedução familiar.
8
 

A chanchada também costumava realizar paródias, sobretudo do cinema estadunidense, 

de maneira a debochar do cinema que era exaltado pela crítica brasileira. Nas chanchadas 

também estavam presentes os diversos acontecimentos de âmbito nacional e internacional, 

nomeadamente políticos, como o exemplo de Berlim na Batucada (Luiz de Barros – 1944) e 

Samba em Berlim (Luiz de Barros – 1943). Ambas fazem menção ao período da Segunda 

Grande Guerra e à política de Boa Vizinhança promovida pelo governo Roosevelt, além de O 

Petróleo é nosso (Watson Macedo – 1956) que fez alusão à campanha pela exploração estatal 

do petróleo encontrado em solo brasileiro.
9
 A chanchada também apontou problemas sociais, 

como a falta d’água e os problemas no transporte carioca, tudo isso de forma satírica e com 

muito bom humor.
10

 

O gênero chanchada foi considerado por muitos autores como um cinema tipicamente 

carioca, visto que a maioria de suas produções tinham o Rio como o cenário – seja ele 

montado em estúdio ou filmado na rua. E muitas de suas produtoras estavam presentes na 

cidade, a exemplo da Cinédiae da Atlântida, que dispunha dos principais artistas da comédia 

                                                           
6
 FERREIRA, Suzana Cristina de Sousa. O cinema carioca nos anos 30 e 40 – os filmes musicais nas telas da 

cidade. São Paulo: Annablune; Belo Horizonte: PPGH-UFMG, 2003, p. 79. 
7
 AUGUSTO, Sérgio. Este mundo é um pandeiro – a chanchada de Getúlio a JK. São Paulo: Cinemateca 

Brasileira: Companhia das Letras, 1989, passim. 
8
 Ibidem, p. 14. 

9
 FERREIRA, Suzana Cristina de Sousa. Op. cit., p. 111-112. 

10
 AUGUSTO, Sérgio. Op. cit.,p. 16 
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brasileira. Por exemplo: a dupla Oscarito e Grande Otelo, atores como José Lewgoy, Cyl 

Farney, Fada Santoro, Eliana Macedo e diretores como Carlos Manga e Watson Macedo. Ao 

mesmo tempo que despontavam outros atores como Costinha, Ankito e diretores como 

Roberto Farias e até produtoras que lançaram filmes musicados como a Herbert Richers.
11

 

Mas apesar de sua boa recepção pelo público geral, a crítica tratou a chanchada como 

um gênero inferior. Nesse aspecto, a chanchada era considerada como um produto meramente 

comercial, os jornalistas as censuravam nos mais variados aspectos, a consideravam malfeita, 

com histórias fracas e mal-acabadas,onde tudo era feito às pressas e de forma descuidada. 

Criticavam também a presença constante do carnaval, alegando que tais longas poderiam 

abordar outras temáticas, como o folclore.
12

 

Porém, a partir dos anos finais da década de 50, a chanchada começou a dar sinais de 

esgotamento. Portanto, o longa em questão foi umas das últimas chanchadas produzidas. Para 

João Luiz Vieira a fórmula da chanchada ficou envelhecida devido à constante repetição e se 

tornou ultrapassada. Ademais, a década de 60 presenciou a chegada da televisão, que acabou 

esvaziando as salas de cinema, mas ao mesmo tempo colaborou com a formação de novos 

atores e comediantes, como Jô Soares e Chico Anísio, mantendo uma espécie de ligação com 

a chanchada e a comédia.
13

 

A chanchada foi uma das responsáveis por alavancar a imagem do Rio de Janeiro para o 

restante do país. O gênero apresentava não só a cidade, mas também elementos associados à 

figura do carioca, a exemplo da presença do malandro e do samba, de maneira a inseri-la 

como cultura comum ao restante do país. São notórios os muitos elementos que foram 

associados e alavancados durante o Estado Novo e estava em harmonia com o ideal varguista 

de fazer do Rio de Janeiro a caixa de ressonância do Brasil e que continuaram presentes na 

chanchada mesmo após o fim do regime. 

Durante muito tempo (sobretudo, a partir do início do século XIX) o Rio de Janeiro 

ocupou um espaço especial de representatividade da nação, exercendo capitalidade. Era uma 

cidade-capital, conceito desenvolvido por Giulio Argan. Para ele, as cidades-capitais teriam 

em comum a junção de alguns aspectos, como:o grande número de sedes do poder, 

entrelaçamento com as principais rotas comerciais, o monopólio da arte e de outros aspectos 

culturais. Assim, tais cidades eram sínteses do país e deveriam ser um exemplo a 

                                                           
11

 VIEIRA, João Luiz. A chanchada e o cinema brasileiro (1930-1955). In: RAMOS, Fernão (org.). História do 

cinema brasileiro. São Paulo: círculo do livro S. A., 1987,p.175. 
12

 GALVÃO, Maria Rita; SOUZA, Carlos Roberto. Cinema Brasileiro – 1930/1960. In: Ciclo de cinema 

brasileiro. Lisboa, abril/junho de 1987, p. 65. 
13

 VIEIRA, João Luiz. Op. cit., p. 177-178. 
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sociabilidade e a civilidade, e também resguardar a memória.
14

 O Rio de Janeiro concentrou 

muitas dessas características, sobretudo durante o Estado Novo, momento em que a cidade foi 

alavancada a centro político administrativo aglutinador de uma cultura nacional.
15

 

Mas, com a criação de uma nova capital, surge a pergunta: o que será do Rio? O que 

deveria ser feito para manter o seu status de centro? Uma das respostas veio nos moldes da 

Constituição de 1946, que previa a transformação da cidade em Estado da Guanabara, para 

garantir que o Rio fosse um Estado diferenciado dos demais. O primeiro governador do 

Estado da Guanabara foi o polêmico Carlos Lacerda (1960 a 1965) que fez grandes 

investimentos na manutenção da região como representante do Brasil, a exemplo das 

comemorações realizadas em torno do aniversário de 400 anos da cidade.
16

Outros polos 

também se movimentaram em torno da defesa da capitailidade carioca,como a valorização da 

cidade por meio da representação cinematográfica. Nesse contexto, surgiram várias 

chanchadas com a temática, fazendo um movimento de defesa da cidade, a exemplo dos 

longas Samba em Brasília (Watson Macedo – 1960) e Um candango na Belacap.  

A última, que é o centro dessa análise, conta a história de um grupo de artistas: Gilda 

(Marina Marcel), Emanuel (Grande Otelo), Odete (Vera Regina) e Tonico (Ankito). Os dois 

primeiros foram à Brasília, onde ocorre uma confusão que resulta no casamento de Emanuel e 

Odete, os três embarcam para o Rio, trazendo o candango Tonico a tiracolo. Depois de vários 

encontros e desencontros causados pela trama do vilão Jacó (Milton Carneiro) os quatro 

acabam lutando para manter uma boate em Copacabana. Vale lembrar que todos esses eventos 

são intercalados por apresentações musicais envolvendo o grupo e/ou outros cantores 

convidados. Na impossibilidade de analisar o filme de maneira integral, escolhi trabalhar com 

dois números musicais: a canção apresentada por Ankito, denominada Napoleão ou Maníaco 

(Ribeiro, Zilco e Guimarães, M.) e a música apresentada pelo grupo nos momentos finais do 

longa chamada de Brasil norte sul (M. Guimarães e Lírio Panicalli). 

Para a realização de uma análise de material audiovisual, é necessário ter em mente que 

o filme é uma representação pautada por determinados olhares e interesses, permeados pelos 

filtros culturais de seus idealizadores. Além disso, deve-se levar em consideração que é 

necessário pensar além da imagem que é apresentada ao espectador, mas ponderar os planos 

de fundo, os diálogos, as cores, o enquadramento e a trilha sonora e as músicas 

                                                           
14

 MOTTA, Marly. Rio, Cidade-Capital. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 8-9. 
15

 Ibidem, p. 39. 
16

 Ibidem, passim. 
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escolhidas.
17

Assim, é necessário pensar também o momento da produção do filme, que, neste 

caso, envolve à transferência da capital. Os diretores e roteiristas pretendiam apresentar uma 

imagem positiva da antiga capital em contraste com uma imagem depreciativa de Brasília. 

 

JK E UM IDEAL DE MODERNIDADE 

O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) ficou marcado na história brasileira. 

Estava inserido num momento denominado como período democrático (1945-1964), fixado 

entre duas ditaduras: a varguista e a civil-militar. Apesar de democrático o contexto histórico 

também contou com seus atropelos, já que apenas dois presidentes, Dutra e JK, chegaram ao 

fim do mandato na data prevista, mesmo após JK ter sofrido uma tentativa de golpe. Segundo 

Jorge Ferreira, o período democrático foi um estágio em que os civis estavam, finalmente, 

aprendendo a lidar com os direitos políticos. Um período em que despontavam partidos 

políticos nacionais com diferentes propostas ideológicas, além de um amplo processo de 

urbanização, ao mesmo tempo que o mundo sentia a polarização da Guerra Fria. É também a 

ocasião que foram iniciados novos movimentos artísticos e culturais: o Cinema Novo, a Bossa 

Nova e o Concretismo.
18

 

Para Géssica Guimarães a década de 50 representou o retorno do nacionalismo à agenda 

política, especialmente, com o regresso de Vargas à presidência dando continuidade ao 

nacionalismo econômico. Havia também uma disputa de projetos para o Brasil em torno dos 

conceitos de nacionalismo e desenvolvimento, que também estava presente nas 

transformações do governo JK, mas não apenas nele.
19

 Já para João Luiz Vieira a década de 

50, sobretudo, trouxe não só a construção de uma nova capital, mas a possiblidade de uma 

expansão econômica e industrial aliada à ideia de desenvolvimento. Apesar disso, havia 

contradições, pois, o governo buscou um ideal nacionalista, mas ao mesmo tempo utilizou o 

capital estrangeiro.
20

O governo JK protagonizou intensas transformações no país, dentre elas 

estava o Plano de Metas, que propunha o desenvolvimento acelerado do país. Imputou um 

desenvolvimento industrial que pretendia lançar o Brasil para o futuro, ou em seus termos: 

fazer o Brasil avançar 50 anos em 5, ou seja, um desenvolvimento coerente com 50 anos, que 

                                                           
17

 FERRO, Marc. O filme, uma contra-análise da sociedade? In: Cinema e História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1992. p. 79-115. Disponível em: <http://www.anpuh-sc.org.br/ferro1_cinema_historia.pdf>. Acessado em 10 

ago. 2018, passim. 
18

 FERREIRA, Jorge. Apresentação do dossiê 1946-1964: a experiência democrática no Brasil. Tempo (n. 28, 

2010), passim. 
19

 GUIMARÃES, Géssica. Tempo histórico como urgência: considerações sobre a experiência de tempo no 

Brasil de JK. In: ______; BRUNO, Leonardo; PEREZ, Rodrigo (orgs.). Conversas sobre o Brasil – ensaios de 

crítica histórica. Rio de Janeiro: autografia, 2017, p. 158-160. 
20

 VIEIRA, João Luiz. Op. cit., p. 177-178 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

651 
 

ocorresse durante os 5 anos de seu governo. Vânia Moreira resume seu modo de governar em 

três palavras movimento, ação e desenvolvimento.
21

 

Umas das transformações mais notáveis desse contexto foi a construção de Brasília, 

para servir de nova capita federal do Brasil, de maneira a obedecer à constituição. Nesse 

plano, também estava embutida a ideia de integrar a nação a partir de Brasília, com a 

construção de estradas para unir o litoral com o Centro e, do Centro, avançar para Oeste.
22

 A 

capital federal construída foi totalmente planejada num modelo arquitetônico modernista e 

sob os cuidados de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, projeto que muitos consideravam 

audacioso e que não seria cumprido dentro do prazo.
23

 Mas, em 1960 o Distrito Federal foi 

inaugurado, mesmo que nem todas as obras estivessem concluídas.  Porém, não era necessário 

apenas construir prédios, era imprescindível dar vida à cidade, então, nesse momento houve 

um grande incentivo para que as populações de outras cidades migrassem para Brasília.  

Os objetivos a serem alcançados em cinco anos de governo contavam com trinta e uma 

metas que buscavam a criação de indústrias automobilísticas, de estradas que conectassem o 

país. Além da consolidação de um parque industrial, do desenvolvimento econômico e a 

construção de uma nova capital no Planalto Central, programa que foi relativamente bem-

sucedido, segundo Guimarães.
24

 O Plano de Metas estava dividido em melhorias nas áreas de 

energia, alimentação, educação, indústria de base e transporte. Além disso, não é possível 

esquecer da influência do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) nos ideais 

nacionalistas, formado pelos intelectuais: Nelson Werneck Sodré, Álvaro Viera, Cândido 

Mendes entre outros.
25

 

Assim, o chamado nacional-desenvolvimentismo permitiu a ampliação do capitalismo 

no país.Vale a pena refletir sobre essa sociedade que tem como ponto central o 

desenvolvimento acelerado, um boom de modernidade, de novidades e intensa produção de 

bens duráveis. Esse sentimento de novidade e de confusão está presente no musical 

apresentado por Ankito, no papel de Tonico, denominado Napoleão, em que o personagem 

dança com Odete. Esse trecho musical, ocorre ainda no início do longa, quando os 

personagens se encontram em Brasília. Este, apresenta e sintetiza a modernidade num 

movimento de extrema velocidade, explicitado pela noção de progresso. 

                                                           
21

 MOREIRA, Vânia Maria Losada. Os anos JK: industrialização e modelo oligárquico de desenvolvimento 

rural. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (orgs.). O Brasil republicano. O tempo da 

experiência de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. Livro 3. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2003, p. 157. 
22

 MOREIRA, Vânia Maria Losada. Op. cit., p. 157. 
23

 BORIS, Fausto. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2013. 
24

 GUIMARÃES, Géssica. Op. cit., p.162-163. 
25

 MOREIRA, Vânia Maria Losada. Op. cit.,passim. 
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Em cena, o personagem que Tonico representa aparece confuso, o que o levou a ser 

considerado como louco ao se passar por Napoleão. Ele está ao mesmo tempo confuso e 

maravilhado com as novidades trazidas pela industrialização, e também saudosista de épocas 

passadas, por isso, faz o resgate da figura de Napoleão e de Chaplin. Também há referências 

entre as moças mais recatadas do passado e das mulheres de seu presente, atrevidas demais 

para os padrões do personagem. Num determinado momento da canção, Tonico pronuncia, de 

forma acelerada, a seguinte sequência de palavras: 

 

 – Progresso, elevador, café nescau, respiração artificial, (...)relógio 

magnético, tubo sintético, café solúvel, (...) mulher oxigenada, bomba 

hidrogenada, cirurgia plástica, jato propulsor, avião supersônico, mini 

microscópio, terceira dimensão, cinemascópio, som estereofônico. Chega! 

- Que que há, rapaz? Tá ficando maluco, é? 

- Não sou eu, é o progresso. 
26

 

 

O desalinho e o convívio do personagem com a modernidade são reforçados não só 

pelas constantes trocas de roupas que vão de uniforme de guerra francês, smoking, trajes de 

cangaceiro a roupas mais descontraídas de carnaval – Odete passa por semelhantes mudanças 

de figurino do clássico ao carnavalesco, porém, em menor intensidade. Nesse momento, o 

enquadramento muda constantemente e de forma rápida, variando de ângulos até colocar o 

rapaz de ponta cabeça, aos pés de um guarda, que aparece no diálogo acima. As palavras 

mencionadas não são ditas ao acaso, todas fazem alusão às novidades, em geral, 

proporcionadas pelos avanços científicos associados à industrialização. Ele se refere à Guerra 

Fria, através de palavras relacionadas à tecnologia insipiente e à corrida espacial. Alguns 

termos são ligados ao feminino, no caso, à donzela, que aderiu à cirurgia plástica. Dessa 

forma, o personagem acaba rejeitando o progresso ao escolher ser Napoleão.  

 

ENTRE O NOVO E O BELO 

Como já afirmado, Um candango na Belacap parte em defesa da antiga capital. 

Portanto, o filme coloca o desejo dos candangos em conhecer o Rio que é apresentado como a 

terra de esperanças e sonhos. Ademais, estão presentes no filme vários elementos que são 

constantemente utilizados nas chanchadas, mas que também foram de encontro a uma cultura 

difundida durante a Era Vargas que fezdo Rio de Janeiro uma caixa de ressonância do Brasil.  

De tal modo, está presente com grande destaque o samba, referências aos malandros, aos 

mulatos e mulatas. Também é dada importância aos pontos turísticos da cidade. 

                                                           
26

 O trecho transcrito traz dificuldades à audição, portanto, há palavras que podem ter seu significado alterado. 
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O longa tem duração aproximada de cem minutos, mas apenas dezenove são reservados 

à nova capital, logo no seu introito. O restante da fita se desenrola no Rio. Poucas imagens 

externas de Brasília são representadas, a primeira (transmitida ainda durante os créditos) 

apresenta a cidade em seu momento de inauguração, sua pomposa arquitetura modernista e os 

palácios governamentais (imagem 1), além dos vários grupos: indígenas, candangos e 

militares reunidos em volta dela. Logo após exibe, uma boate luxuosa com grande número de 

bailarinas, ao que tudo indica, vieram de uma companhia do Rio de Janeiro a exemplo de 

Gilda e Emanuel (imagem 2). 

Já as duas últimas imagens apresentam um lado B da capital federal, uma espécie de 

boteco onde Tonico e Odete se apresentavam (imagem 3) e uma delegacia, ambas feitas de 

madeira, demonstrando uma cidade que ainda não está pronta e vive na improvisação. Além 

disso, esses locais com estruturas de madeira eram típicos das cidades satélites que abrigaram 

os primeiros habitantes do local, os candangos, lugares conhecidos como “mãe de Brasília” 

que deveriam ter sido destruídas com a inauguração. Mas não é esse o resultado que Roberto 

Faria traz. 
27

 Em síntese, Brasília é uma “Terra de candangos” como canta Odete. 

Se pouco é mostrado ao espectador sobre a Novacap, o mesmo não ocorre com a 

Belacap. A primeira imagem do Rio de Janeiro que é apresentada, é um panorama aéreo 

(imagem 4), de modo a colocar o Rio como uma grande e movimentada cidade, a se perder de 

vista e banhada pelo mar, contrastando com sua concorrente, onde os únicos prédios 

construídos são os governamentais e está longe de ser banhada pelo oceano.O Rio de Roberto 

Farias tem várias formas de entretenimento, como as boates de Copacabana e um parque de 

diversões. Mas o Rio não é apresentado apenas como uma região urbanizada, é também um 

localturístico, com belíssimos aspetos que envolvem a natureza, dos mais tradicionais, como o 

Pão de Açúcar, aos mais novos, como o recém construído Parque do Flamengo (imagem 5). 

                                                           
27

 LOBO, Júlio César. A chanchada carioca e a construção de Brasília: Entre hinos, apoteoses e sátiras. Anais do 

XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011, p. 10. 

Imagens 1, 2 e 3 sobre Brasília.  
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Esse por sua vez, representa a arquitetura modernista que também estava presente em Brasília, 

com os grandes prédios ao fundo, os movimentos dos carros, o mar e as árvores, além da 

Praça Paris.  

 

Durante o governo de Carlos Lacerda, foram realizadas modificações com grandes 

obras de melhoria de infraestrutura na cidade, a abertura de túneis e rodovias, além do Parque 

do Flamengo.
28

Assim, tentava-se manter uma ideia do Rio com o desenvolvimento da 

modernidade aliada à beleza natural. A beleza natural e as atrações culturais cariocas destoam 

das encontradas em Brasília. Enquanto Brasília é uma terra que contém apenas construções 

modernistas brancas ou barracos de madeira, o Rio comporta a natureza, a beleza de uma 

cidade curvilínea e marcada pelo Atlântico. E sua produção cultural é marcada pela qualidade, 

pelo estrelato, o sonho de qualquer artista. No longa, o porte dos cariocas que estavam de 

plateia na boate é mostrado como mais educado e refinado (imagem 6) em contraste ao 

público candango da Novacap (imagem 3). 

O filme apresenta uma das características comuns à chanchada: possibilita ao 

espectador ter o seu sonho vivido através das telas, de uma mudança de classe, da melhoria da 

condição social. Essa possibilidade é representada pela dupla Odete e Tonico, que apostam 

sua felicidade na mudança para o Rio de Janeiro. Dessa forma, o público, em especial o 

externo ao Rio, podia sonhar junto com os candangos em tirar a sorte grande no Rio, para 

além do enriquecimento, mas ter sucesso artístico ena vida amorosa.  

No último clipe musical da fita, acontece a tão esperada estreia da boate duramente 

conquistada depois de várias trapaças, erros e tropeços. Na verdade, logo após a apresentação 

do musical, a boate quase teve suas portas fechadas, se não fosse o socorro financeiro de Bebê 

Pinho Otário (Mozael Silveira), que decide ajudar a manter a boate aberta ao se tornar sócio, 

                                                           
28

 MOTTA, Marly. Op. cit.,passim. 

Imagens 4, 5 e 6 sobre o Rio de Janeiro.  
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como ele mesmo diz: “É chato ter dinheiro”. No número musical, a canção é apresentada 

pelos quatro personagens centrais do longa: Dedé/Odete, Tonico, Gilda e Emanuel,reunidos 

depois das idas e vindas ocorridas durante o longa. Formaram-se dois casais: Tonico e Gilda, 

Emanuel e Odete, marcando a diferença racial entre os dois pares, o primeiro formado por 

atores brancos enquanto o segundo, por negros. Portanto, o longa coloca a convivência desses 

pares étnicos contracenando numa boate em Copacabana, uma ideia de harmonia entre os 

quatro. Além disso, todos representavam uma mistura de regiões, Odete e Tonico vieram de 

Brasília,a origem de Gilda não é mencionada, mas seu sotaque deixa claro que é estrangeira (a 

atriz é uma bailarina originária da argentina). Por último, Emanuel acaba representando o 

carioca. 

 

 

Dessa maneira, não é necessário ter nascido no Rio para amá-lo, visto que a cidade é 

colocada como aglutinadora de outras regiões do país. Além disso, durante a música, ao 

mesmo tempo que a câmera e os atores principais se deslocam pelo palco, são mostradas 

inúmeras características culturais relacionadas à outras regiões do Brasil. Como uma 

caracterização que se assemelha aos estados do Sul (imagem 7), a baianas à la Carmem 

Miranda, à cultura afro-brasileira (imagem 8), aos gaúchos e o frevo nordestino (imagem 9). 

Essa relação não é feita apenas pela imagem, mas também pelos ritmos, pelo som de 

berimbau e outros instrumentos. O cenário também representa diversas regiões, desde 

Brasília, o Rio, o Nordeste e outros. Enquanto todos esses personagens estão em cena, os 

nossos protagonistas cantam: “Meu Rio/Ó, meu Rio de Janeiro/Tu és o Carnaval/O ano inteiro 

/Sambando, sambando/Vivendo a vida alegremente/Ao mundo eu /Quero dizer/O quanto eu 

gosto de você”.
29

 

                                                           
29

 LOBO, Júlio César. Op. cit.,p. 16. 

Imagens 7,8, e 9.  
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Portanto, o Rio não só agrega apenas as pessoas vindas de outras regiões do país, mas 

soma aspectos culturais do país inteiro, dito isso, é um local que se faz sinédoque do Brasil e 

do que é ser brasileiro. É interessante notar também as roupas do quarteto, todos utilizam 

trajes próprios a um baile de gala, enquanto os figurantes utilizam roupas tradicionais de sua 

região (imagem 9). Isso também depõe a favor da ideia do Rio de Janeiro como um local da 

gala, das boates e principalmente, do belo, a eterna Belacap que não foi obscurecida por 

Brasília, sua nova concorrente. E afinal, o Rio é do país inteiro e de todos aqueles que 

exclamam “Meu Rio!” 

Poucas chanchadas apresentaram músicas que estivessem relacionadas ao enredo do 

filme, os números musicais costumavam acontecer intercalados com a história e muitas vezes 

sem relação direta com a narrativa contada e representavam quase sempre boates ou hotéis, 

eram uma forma de divulgar cantores e músicas do próximo carnaval.
30

No caso de Um 

candango na Belacap, esse movimento se difere um pouco, pois as músicas ainda acontecem 

em boates, porém, várias delas se relacionam de forma direta ao enredo do filme, e não só a 

ele, mais transformações políticas,apesar de alguns ainda apresentarem cantores de rádio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das reflexões apontadas acima, é notória a presença de assuntos que estavam e 

voga em discussões em âmbito nacional, seja debatendo sobre a modernidade ou sobre a 

inauguração de uma nova capital. Assim, é possível perceber como, através do 

entretenimento, e em forma de comédia, de risos, das sátiras, das peripécias realizadas pelos 

atores, a fita defende o Rio de Janeiro como a insubstituível sinédoque do que é Brasil e o que 

é ser brasileiro. Portanto, quanto à análise fílmica, cabe aos historiadores buscarem um olhar 

mais apurado, sobretudo, perante as comédias, não as deixando passar com um simples filme 

comercial sem uma premissa clara ou sem valor de documento histórico. As chanchadas, de 

longe foram apenas filmes ingênuos, visto que levavam ao grande público diversas 

mensagens, seja no âmbito cultural, social ou político, numa linguagem acessível. 

Vale a pena refletir sobre o posto que o Rio de Janeiro ocupa hoje nas salas escuras, 

após décadas terem se passado desde a perda do posto de capital federal, da fusão do Estado 

da Guanabara com o Estado do Rio e o retorno ao status de capital, mas agora Estado.
31

 O Rio 

de Janeiro ainda ocupa um espaço privilegiado entre outras cidades? Perdeu seu posto para 
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 DIAS, Rosângela de Oliveira. O mundo como chanchada – Cinema e imaginário das classes populares na 

década de 50. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993, p. 30. 
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outras: São Paulo, Brasília? Exerce uma capitalidade compartilhada? Bem, as respostas a 

essas perguntas continuam abertas, mas é interessante pensar o papel do Rio nas comédias 

nacionais. O Rio continua sendo o cenário de um grande número de comédias, que, se não 

carregam consigo o carnaval como o principal elemento, trazem outros, com as belezas 

naturais, o sotaque carioca, a vida próxima à praia. 

Para citar só algumas, há o exemplo de Se eu fosse você 1(Daniel Filho - 2006),Se eu 

fosse você 2 (Daniel Filho - 2009), S.O.S Mulheres ao Mar (Cris D'Amato – 2014), Fala sério 

mãe (Pedro Vasconcelos – 2017), Tô ryca! (Pedro Antonio – 2016) e Qualquer gato vira-lata 

(Tomás Portella, Daniela De Carlo – 2011). Cada um deles com uma imagem diferente do Rio 

de Janeiro, alguns trazem a questão das classes emergentes na Zona Oeste, enquanto outros 

apresentam uma irresistível roda de pagode nas favelas cariocas, imagens de uma família 

classe média na grande Tijuca ou representações mais clássicas como as praias da Zona Sul. E 

até mesmo Minha mãe é uma peça (André Pellenz – 2013), que se passa em Niterói. Mas faz 

uma brincadeira com o Rio e apesar do longa representar a cidade sorriso, quando os 

personagens caminham pela praia de Icaraí, o Rio está sempre ao fundo. Portanto, a cidade do 

Rio de Janeiro continua como um grande ponto de representação e uma presença constante no 

imaginário brasileiro. 
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PROPOSTAS DE “REGENERAÇÃO” E “PROTEÇÃO” NACIONAL NO 

1º CONGRESSO BRASILEIRO DE EUGENIA DE 1929 

Leonardo Bispo Santos * 

 

Este trabalho pretende situar alguns dos debates sobre “problemas nacionais” realizados 

no 1º Congresso Brasileiro de Eugenia, sobretudo sobre eugenia, raça e população brasileira, 

os quais, alguns deles, foram parar nas páginas de periódicos cariocas, como é o caso de O 

Paiz e Correio da Manhã, fontes essas que aqui privilegiarei. Farei isso ao utilizar os artigos 

publicados nos dois jornais citados sobre o discurso convocatório do Congresso de Eugenia 

realizado pelo medico Miguel Couto, além de considerar e explicitar desdobramentos na 

historiografia sobre a eugenia e posicionar e destacar a importância do Congresso de Eugenia 

como um objeto de estudo para a pesquisa sobre a história da eugenia e de sua divulgação no 

Brasil.  

A EUGENIA COMO CHAVE PARA “VIABILIZAR A NAÇÃO” 

O interesse em desvendar o que seria o „Brasil‟ levou inúmeros intelectuais a 

construírem interpretações e “imagens duradouras” sobre o país desde o século XIX. 

Elaboradas em sua maioria por viajantes europeus deste mesmo período, as imagens mais 

influentes incorreram em “uma visão pessimista sobre o povo brasileiro e sobre o futuro do 

país”
1
. 

O discurso edênico de que o Brasil possui uma bela e abundante riqueza natural, 

seguido da visão negativa de que em termos de composição populacional o mesmo não deu 

certo é recorrente no senso comum até os dias atuais
2
. Não é incomum encontrarmos em 

conversas do dia a dia com pessoas de nosso convívio ou com desconhecidos, argumentos 

sobre uma suposta incapacidade e inferioridade da população brasileira, em principal quando 

posta em comparação a populações de outros países.  

                                                             
* Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(PPHR/UFRRJ). 
1
 RAMOS, Jair de Souza; MAIO, Marcos Chor. Entre a Riqueza Natural, a Pobreza Humana e os Imperativos da 

Civilização, Inventa-se a Investigação do Povo Brasileiro. In: MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura 

(Org.). Raça como Questão: História, Ciências e Identidades no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2010, 

p. 27 e 31. 
2
 CARVALHO, José Murilo de. O motivo edênico no imaginário social brasileiro. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, São Paulo, vol. 13, n. 38, pp. 63-79, out. 1998. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v13n38/38murilo.pdf>. Acesso em: set. 2016. 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

659 

 

A antropóloga-historiadora Lilia Schwarcz diz que a década de 70 do século XIX no 

Brasil constituiu um “marco consagrado pelos diferentes comentadores” contemporâneos à 

época, que a viram como uma década de inovações
3
. O momento era profícuo ao 

aparecimento de novas ideias políticas e novas teorias científicas para se pensar e gerir o 

mundo, além de o período coincidir “com a emergência de uma nova elite profissional que já 

incorporara os princípios liberais à sua retórica e passava a adotar um discurso científico 

evolucionista como modelo de análise social”
4
. 

Tal “discurso evolucionista e determinista” era amplamente utilizado nas aventuras 

imperialistas da Europa e acabou por chegar ao Brasil a partir dos anos 1870, sendo utilizado 

“como um novo argumento para explicar as diferenças internas”. 
5
 Através disso, no período 

citado e nas décadas seguintes, foram introduzidos modelos explicativos para os „motivos do 

atraso‟ brasileiro em relação ao „mundo civilizado‟, justamente em um momento de “procura 

da chave da identidade brasileira” e efervescência de debates sobre “uma cultura nacional em 

oposição aos legados metropolitanos e à origem colonial”
6
. 

Com isso, foi colocado um desafio para a elite intelectual brasileira da virada do 

século XIX para o XX e décadas iniciais deste último, pois como conciliar dois debates, 

mantendo o Brasil ligado e participativo às tendências evolucionistas do hall das „nações 

civilizadas‟, ao mesmo tempo em que seguindo por „caminhos legitimamente brasileiros‟? 

Vários intelectuais, políticos e profissionais deram as mais variadas e criativas respostas para 

essa pergunta
7
. A eugenia é uma importante chave desse debate. 

Como uma ciência e movimento social que fora criado na segunda metade do século 

XIX pelo cientista inglês Francis Galton
8
, a eugenia propunha aplicar ao meio social o 

conhecimento hereditário adquirido até então. Buscando com isso, o “aprimoramento racial” 

de alguns tipos humanos
9
. Entre o final do século XIX e início do XX a eugenia teve entre 

                                                             
3
 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-

1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 37-38. 
4
 Ibidem, p. 37-38. 

5
 Ibidem, p. 38. 

6
 Ibidem, p. 38; SÁ, Dominichi M. de. A ciência como profissão: médicos, bacharéis e cientistas no Brasil (1895-

1935). Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006, p. 34. 
7
 Cf. CARRARA, Sérgio. Estratégias anticoloniais: sífilis, raça e identidade nacional no Brasil do entre-guerras. 

In: HOCHMAN, Gilberto; ARMUS, Diego (Orgs). Cuidar, controlar, curar: ensaios históricos sobre saúde e 

doença na América Latina e Caribe. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2004, pp. 427-453. 
8
 Francis Galton (1822-1911), considerado o “pai da eugenia”. Galton passa a utilizar o termo eugenia a partir de 

1883, o qual, do grego, significa “bem nascido”. Vale lembrar ainda, que Galton era primo do também cientista 

Charles Darwin (1809-1882), ver “Ancestry of Francis Galton”, <www.galton.org>. 
9
 STEPAN, Nancy. ‘A hora da eugenia’: raça, gênero e nação na América Latina. Rio de Janeiro: Editora 

FIOCRUZ, 2005, p. 9. 
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seus adeptos muitas personalidades de importância do meio científico, artístico e político dos 

mais diferentes países, incluído o Brasil, que participou desse cenário a partir das primeiras 

décadas do século XX
10

. 

No ano de 1929, sociedades eugênicas da capital federal do Brasil contavam em seus 

quadros com nomes de proeminentes cientistas e nesse mesmo ano, todos os ramos da 

eugenia reuniram-se para a “mais importante manifestação pública da eugenia brasileira na 

década de 1920: o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia”
11

. Realizado no Rio de Janeiro 

entre os dias 1 e 6 de julho de 1929, o evento contou com profissionais de diversas áreas e 

participantes de vários países da América do Sul, além da presença de autoridades do governo 

e autoridades religiosas. O Congresso de Eugenia foi um dos congressos convocados para 

concomitantemente fazerem parte das comemorações do centenário da Academia Brasileira 

de Medicina.  

Seus temas perpassaram por categorias bastante abrangentes, como “matrimônio e 

eugenia, educação eugênica, proteção da nacionalidade, tipos raciais, a importância dos 

arquivos genealógicos, imigração japonesa, campanhas antivenéreas, tóxicos e eugenia, 

tratamento dos doentes mentais e proteção à infância e à maternidade”
12

. O Congresso obteve 

um grande sucesso, sendo bastante divulgado nas imprensas diária e médica
13

.   

 

CONTRIBUIÇÕES DA HISTORIOGRAFIA E A 

 “NORMALIDADE DA EUGENIA” 

Segundo os autores Vanderlei de Souza e outros é a partir dos anos 1980 que os 

estudos sobre a eugenia tornam-se recorrentes na historiografia internacional. Tal movimento 

pertence a uma perspectiva mais ampla, da qual também pretence a busca por rever muitas 

interpretações acerca da história das ciências na América Latina. Parte disso, vem do indagar 

de antigas e insistentes ideias sobre essa região, questionando então, se de fato a mesma foi 

                                                             
10

 Ibidem, p. 9-13; SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Por uma nação eugênica: higiene, raça e identidade nacional 

no movimento eugênico brasileiro dos anos 1910 e 1920. Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de 

Janeiro, v. 1, n. 2, p. 146-166, jul/dez 2008, p. 149-154. Disponível em: 

<www.sbhc.org.br/arquivo/download?ID_ARQUIVO=74>. Acesso em: mai. 2016.  
11

 STEPAN, Nancy. Eugenia no Brasil, 1917-1940. In: HOCHMAN, Gilberto; ARMUS, Diego (Orgs). Cuidar, 

controlar, curar: ensaios históricos sobre saúde e doença na América Latina e Caribe. Rio de Janeiro: Editora 

FIOCRUZ, 2004, pp. 331-391, p. 344-345. 
12

 Ibidem, p. 344-345. 
13

 Ibidem, p. 344-345. 
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somente uma reprodutora de conhecimentos, modas e ideias diversas vindas „de fora‟
14

. 

Dentro do bojo dessas indagações, pesquisadores têm buscado “descortinar especificidades 

locais” e “produzir reavaliações” sobre o “modo de inserção” dos países latino-americanos 

“nos contextos científicos e médico-sanitários regionais e internacionais”
15

. 

Considerada até então como uma pseudociência por uma “linha majoritária na 

historiografia”, a qual vinculava qualquer manifestação do ideal eugênico à linha que 

representava a sua manifestação mais radical, a adotada pelo movimento nazista de Hitler, a 

eugenia foi tratada com anacronismo e com pouco cuidado no tocante às particularidades que 

tomou em diferentes países
16

. Novas abordagens a partir dos anos 1990 revisaram tal 

entendimento, em especial se tratando de Brasil e América Latina em geral, os quais 

estudaram a eugenia buscando analisá-la em sua pluralidade tanto de abordagens quanto de 

fontes e lugares onde se desenvolveu
17

. 

Para Nancy Stepan, o estudo da eugenia nos proporciona “examinar as relações entre 

ciência e vida social”, nos mostrando “como a vida social estrutura e influencia os 

desenvolvimentos reais da ciência”
18

. Por isso, se faz importante o estudo da eugenia nos 

diferentes contextos, não considerando a sua ocorrência como atrelada a significados 

imutáveis e iguais em todos os lugares, ampliando assim os “nossos relatos históricos”
19

. 

Nesse sentido, faz-se necessário não tratar a ciência como um retrato fiel da „verdade‟, mas 

sim, como algo que constrói e dá sentido aos seus estudos. Podemos então entender a ciência 

“como uma força produtiva que gera conhecimento e práticas que conformam o mundo em 

que vivemos”
20

. Através disso, entendo o quão inseparável é a produção de ideias e o mundo 

                                                             
14

 HOCHMAN, Gilberto; ARMUS, Diego. Cuidar, controlar, curar em perspectiva histórica: uma introdução. 

In:______ (Orgs). Cuidar, controlar, curar: ensaios históricos sobre saúde e doença na América Latina e Caribe. 

Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2004, pp. 11-27; STEPAN, Nancy. Eugenia no Brasil, 1917-1940..., 2004; 

STEPAN, Nancy. ‘A hora da eugenia’…, 2005. 
15

 HOCHMAN, Gilberto; ARMUS, Diego. op. cit., p. 11. 
16

 KOIFMAN, Fábio. Imigrante ideal: O Ministério da Justiça e a entrada de estrangeiros no Brasil (1941-1945). 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 68. 
17

 Por “novas abordagens” entendo trabalhos realizados a partir da década de 1990, como o importante livro 

organizado por Mark Adams, The Wellborn science: eugenics in Germany, France, Brazil and Russia. New 

York: Oxford University Press, 1990; e os textos de Nancy Stepan, op. cit., 2004 e 2005. Mas, cabe aqui 

comentar que na historiografia nacional sobre a eugenia tem surgido variados trabalhos que tem oferecido 

importantes contribuições. Para uma abordagem sobre as questões e perspectivas em torno da historiografia da 

eugenia, Cf. CARVALHO, Leonardo D. de.; PIETTA, Gerson. Questões e perspectivas em torno da história da 

eugenia: o que mais a historiografia tem a dizer sobre o tema? Revista Maracanan, n. 13, Dez. 2015, p. 111-126. 

Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/article/view/20126/14576>. Acesso em: 

mar. 2016. 
18

 STEPAN, Nancy. ‘A hora da eugenia’…, 2005, p. 13. 
19

 STEPAN, Nancy. ‘A hora da eugenia’…, 2005, p. 13-14. 
20

 Ibidem, p. 16-17. 
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social, mesmo em um movimento social e científico que tinha pretensões de „objetividade‟, 

„imparcialidade‟ e „neutralidade‟ como a eugenia, hoje relegado à marginalidade. Sendo 

assim, a eugenia pôde ser compreendida não como uma simples “aberração” e pseudociência, 

mas sim, como uma ciência e movimento social pertencente a um espaço/tempo. 

A “normalidade da eugenia” pode ser verificada nos inúmeros congressos locais e 

internacionais realizados em variados países nas décadas de 1910, 20 e 30, bem como a 

formação de federações e associações locais e internacionais voltadas para a pesquisa e a 

divulgação da mesma. A partir da década de 1920, a eugenia se tornara parte da reforma na 

saúde, acabando por “eugenizar” todo esse campo discursive
21

. 

Stepan pontua que a América Latina não ficou fora desse contexto, estando também 

atraída pelo secularismo e modernidade enquanto desenvolvia sua autoconstrução nacionalista 

“em que o estabelecimento de fronteiras entre o self e o outro e a criação de identidades eram 

cada vez mais realizadas por e através de discursos científicos e médicos”
22

. Mesmo sendo 

considerada por variados cronistas e eugenistas europeus como um exemplo de tudo o que era 

“disgênico”, essa região foi bastante participativa na difusão e recriação das propostas 

eugênicas, de modo que as mesmas eram colocadas em prática de acordo com as aspirações e 

necessidades locais de cada país
23

. 

Apesar da eugenia ter tido características próprias em cada país onde ocorreu, por 

conta do processo de busca pela modernização nacional de vários países, podemos dizer que, 

em comum, esses processos utilizaram a ciência como veículo autoafirmador de sua prática, 

pois “a ciência tem imensa autoridade social no mundo moderno – uma autoridade baseada 

em sua reivindicação de factualidade, neutralidade e universalidade”
24

. Por isso, Stepan 

afirma que deixar de lado a América Latina nas discussões sobre a eugenia, além de distorcer 

e empobrecer nosso entendimento sobre a história moderna dessa região, também 

empobrecemos o entendimento sobre a eugenia como suposto movimento científico 

mundial
25

. 
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 Ibidem, p. 12-13. 
22

  Ibidem, p. 14. 
23

 Ibidem, p. 14-15. 
24

 STEPAN, Nancy. ‘A hora da eugenia’…, 2005, p. 17. 
25

 STEPAN, Nancy. Eugenia no Brasil, 1917-1940..., 2004, p. 333-334. 
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OS PERIÓDICOS E O 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE EUGENIA 

 

No seu discurso presidencial de 30 de junho de 1928, por occasião do 99º 

anniversario da Academia Nacional de Medicina o Professor Dr. Miguel 

Couto, alto espírito sempre voltado para as grandes questões nacionaes, disse 

entre outras cousas interessantes, que “salta aos olhos a importancia do 

problema immigratorio, capaz só elle de frustrar por contaminação todas as 

conquistas obtidas pelo esforço e a sciencia em pról da raça que habitará o 

nosso solo; e os brasileiros que cultivam estas cousas de alta biologia, não 

podem fugir com a sua lição no anceio senão na esperança de fazer a patria 

mais forte, mais util e mais bella.” 

Depois dessas lindas expressões, o Professor Dr. Miguel Couto concluiu: 

“proponho que a Academia Nacional de Medicina convoque para as festas 

do seu Centenário o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia”
26

. 

Marinalva Barbosa aponta que na década de 1920 no Rio de Janeiro as revistas de 

críticas e de costumes proliferavam pela cidade, onde a quantidade de propaganda 

concentrada em suas últimas quarto páginas habituais nos indica “um publico ávido por 

consumo e modernidade” e em relação a população leitora, esses mesmos anos apresentaram 

um aumento no grau de alfabetização da população, com 74,2% de letrados acima dos 15 

anos
27

. É em meio a essa crescente modernização da imprensa que podemos entendê-la cada 

vez mais como um importante e complexo agente politico-social e o uso de jornais como 

fonte de pesquisa se faz um meio privilegiado para se estudar as contradições, disputas 

políticas e de significados nos vários momentos históricos retratados pelos jornais da grande 

imprensa brasileira da época, como é o caso do 1º Congresso Brasileiro de Eugenia. 

De acordo com Vanderlei Souza e outros, o 1º Congresso Brasileiro de Eugenia foi 

“um evento científico importante não somente para o movimento eugênico como também 

para a própria história intelectual brasileira”, onde “alguns dos temas discutidos durante o 

Congresso tiveram [...] desdobramentos significativos ao longo dos anos 1930”, como em 

relação à questão “das discussões sobre imigração, que acabaram servindo de referência para 

um amplo debate acerca da implantação de políticas imigratórias durante a Constituinte de 

1934” 
28

. Porém, esses autores ressaltam que não existia trabalhos específicos sobre o 

Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, mesmo que muitos autores o mencionem, 

exponham as suas informações gerais e destaquem a sua importância para o percuso do 
                                                             
26

 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE EUGENIA. Actas e trabalhos. v. I. Rio de Janeiro: s. n., 1929, p. 7. 
27

 BARBOSA, Marialva. História cultural da imprensa: Brasil, 1900-2000. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007, p. 

57-58. 
28

 SOUZA, Vanderlei Sebastião de et al. Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional: fontes para a 

história da eugenia no Brasil. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, n.3, jul.-set. 2009, 

pp. 763-777, p. 765. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v16n3/12.pdf>. Acesso em: abr. 2016. 
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movimento eugênico brasileiro
29

. Por mais que atualmente existam trabalhos que utilizaram 

as Actas e trabalhos do evento como parte de seu escorpo de fontes, geralmente em busca das 

discussões sobre um determinado tema, a máxima exposta por esses autores se mantém, onde 

este breve trabalho busca inserir-se como uma possível contribuição, ao menos no tocante de 

chamar atenção para a importância do Congresso Brasileiro de Eugenia e do uso de periódicos 

como fonte para a história da eugenia no Brasil.  

Cabe agora apresentar alguns dos resultados obtidos até o momento em minha 

investigação do Congressso de Eugenia na imprensa, bem como alguns dos debates travados 

nas páginas dos jornais O Paiz e Correio da Manhã, os dois escolhidos para esse trabalho. 

Esses dois estão disponíveis para consulta no acervo da Hemeroteca Digital Brasileira do 

portal eletrônico da Biblioteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional 
30

.  

A escolha desses dois periódicos se deve ao recorte utilizado no desenvolvimento de 

minha monografia no curso de graduação em História da UFRRJ. Ao fazer uso das 

ferramentas de busca disponíveis na plataforma digital da “Hemeroteca”, pude utilizar a 

palavra-chave “Congresso Brasileiro de Eugenia” e encontrar pouco mais de cem ocorrências 

da mesma em diversos periódicos lá disponíveis, não tendo delimitando aí um periodo 

cronológico, somente espacial, centrado no estado do Rio de Janeiro. Porém, para tornar o 

trabalho monográfico viável escolhi os dois já citados, entre os seis periódicos onde pude 

encontrar o maior número de ocorrências da referida palavra-chave, contando cada um desses 

com mais de dez ocorrências. Respectivamente contam O Paiz e Correio da Manhã com treze 

e doze ocorrências da palavra-chave, porém nesse trabalho não abordaremos todas, devido ao 

tamanho do texto ao qual ele está condicionado. 

Nesses periódicos há entrevistas, reprodução de trechos de falas e discursos de 

Miguel Couto, Renato Kehl, Edgar Roquette-Pinto, Fróes da Fonseca, Oscar Fontenelle, 

Azevedo do Amaral, entre outros participantes do Congresso de eugenia e homens de sciencia 

em geral. Toda essa gama de material é objeto de minha atual pesquisa a nível de mestrado, 

estando ainda em fase de amadurecimento e discussão sobre quais caminhos trilhar, onde 

espero ao final da mesma gerar uma dissertação de mestrado que contribua com a crescente e 

cada vez mais diversificada produção bibliográfica sobre a Eugenia no Brasil.  

Concentrando agora nos dois objetos alvo desse trabalho, com base nos verbetes 

temáticos sobre periódicos disponíveis no website do CPDOC/FGV, cabe dizer sobre O Paiz, 

                                                             
29

 Ibidem, p. 771-772. 
30
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que foi um jornal diário de grande expressão e vendagem fundado no final do século XIX no 

Rio de Janeiro
31

. Conservador, foi considerado “o mais robusto órgão governista da República 

Velha” e “um dos maiores formadores de opinião na política e na sociedade brasileiras entre o 

fim do século XIX e o começo do século XX”, durando até o ano 1934, quando fechou as 

portas de vez depois de já ter fechado anteriormente devido aos acontecimentos da Revolução 

de 1930 – movimento ao qual o jornal se opunha
32

. Enquanto que sobre o Correio da Manhã, 

ainda com base nos verbetes do CPDOC/FGV, foi um jornal carioca fundado no início do 

século XX e extinto nos anos 1970, que ultrapassou a marca de 200 mil exemplars vendidos 

em seu ápice, enquanto que sempre destacava ser ele um “jornal de opinião” ao mesmo tempo 

que isento de compromissos estritamente partidários
33

.  

A epígrafe que abre esse subcapítulo faz parte da abertura das Actas e trabalhos do 

1º Congresso Brasileiro de Eugenia, onde o presidente da Academia Nacional de Medicina 

faz um discurso em que nele há a convocação do Congresso de Eugenia para o ano seguinte, 

1929. Nele vemos a preocupação do médico Miguel Couto em relação à imigração. Couto era 

em especial a favor de um maior controle imigratório no país, ao qual em seu discurso 

podemos ver várias de suas preocupações ligadas à questões caras para a eugenia. Tanto no O 

Paiz quanto no Correio da Manhã há um longo artigo tratando desse discurso de Miguel 

Couto. 

No O Paiz, o artigo sobre o discurso é encontrado na página terceira da edição do dia 

6 de julho de 1928, sob o título de “Uma oração lapidar”
34

. Com um pouco mais de uma 

coluna inteira na vertical de cima a baixo da referida página, o artigo faz uma resenha dos 

principais pontos do discurso do médico, abordando a “preoccupação nacional” que vinha 

aumentando para com a “defesa não só sanitaria mas eugenica do typo racial” no país
35

. No 

artigo do Correio da Manhã o discurso do médico foi publicado na íntegra, praticamente sem 

comentários, ocupando pouco mais de duas extensas colunas que vão de cima a baixo da 

sétima página do jornal. Nesse artigo, também é explicitado o aumento do emprego da 

eugenia, onde Couto identifica que esse movimento já vinha de muitos anos, mas que “nos 

últimos tempos em todos os centros de cultura” se multiplicavam as “associações, congressos, 

                                                             
31

 LEAL, Carlos Eduardo. Paiz, O. Disponível em: <www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
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 Ibidem. 
33

 LEAL, Carlos Eduardo. Correio da Manhã. Disponível em: < 
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conferencias, revistas e incontáveis órgãos de propaganda e realizações”
36

. Atestando assim, o 

próprio Miguel Couto, sobre a “normalidade da eugenia” em sua época. 

Para o médico, o Estado estava tendo muito trabalho de realizar o melhoramento de 

seu povo e que esse empenho era algo muito positivo, mas que “sem as medidas de defesa 

eugênica parallelas” todo esse esforço poderia “se perde no vácuo”. 
37

 Couto demonstrava ter 

medo que o suposto “capital humano” conseguido segundo ele com tantos sacrifícios pelo 

Estado fosse perdido. Como vemos a seguir: 

 

Assim, relacionando o problema immigratorio com os imperativos da 

formação de um povo eugenicamente bem apparellado, o grande professor 

acha que só esse problema póde frustrar, por contaminação, desde que não 

seja bem orientado, todas as conquistas obtidas pelo esforço da sciencia em 

prol da raça que habitará o nosso solo. 
38

 

O texto do artigo de O Paiz, que não é assinado, demonstra o interesse desse jornal 

no assunto, tanto pelo fato de publicar essa resenha quanto pelas opiniões emitidas, sempre 

elogiosas às constatações do médico sobre a questão da “defesa eugênica da raça”. Logo em 

seguida o autor do artigo aponta as frentes em que a reforma eugênica estaria atuado segundo 

Miguel Couto, como o “combate ao alcoolismo, a repressão da toxicomania”, o “exame 

prenupcial”, que juntos indicavam e confirmavam um “roteiro que se traça um povo novo” 

através do uso “de instrumentos de acção efficaz” para tal, identificados nos pressupostos da 

eugenia
39

.  

Essas mesmas frentes são abordadas no artigo do Correio da Manhã, onde o médico 

lamenta que o “combate ao alcoolismo e outras toxicomanias” ainda não havia obtido “êxito 

em medidas governamentaes indispensaveis e urgentes”, ao passo que o tema do exame pré-

nupcial, que impediria casais „disgênicos‟ de se formarem, havia avançado no Congresso 

Nacional “pela competência de Amaury de Medeiros” 
40

. 
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Outro tema que o médico aborda é o referente à esterilização, apontando como 

exemplo o caso dos Estados Unidos, afirmando que a prática se achava “estatuida legalmente 

em 23 Estados da União Americana”, onde a “esterillização pela vasectomia e 

salpyngectomia”, que “apezar de odiosa e repulsiva”, seria imposta nos casos de 

“degenerados, fracos de espírito, idiotas, imbecis, psycopathas, criminosos habituaes, 

vagabundos incorrigíveis, bêbedos e toxicômanos reincidentes, epilépticos, perversos, 

leprosos, etc., incapazes de melhoras e inaptos para a procreação”
41

.  

 

CONCLUSÃO 

Com isso, em um único discurso, o mesmo da convocação do Congresso de Eugenia, 

podemos ver a grande gama de temas de interesse da eugenia brasileira no final dos anos 

1920, elencados pelo médico Miguel Couto, que colocou a eugenia como uma ciência 

aplicada para gerar um futuro país sadio, pois segundo o mesmo, “cada geração plasma a 

seguinte, por meios suaves e suasórios se possível, e coercitiveis se necessario”
42

. 

Exemplificando bem neste trecho a ânsia reformista da época, em que cada vez mais se 

buscava através do Estado meios de gerenciamento de populações e conflitos sociais.  

Nesses artigos e outros não abordados aqui, chama a atenção o espaço dado pelos 

periódicos para falas e entrevistas com eugenistas e resumos e/ou transcrições parciais de 

várias theses apresentadas pelos mesmos, onde algumas delas foram expostas nos jornais 

antes mesmo de serem apresentadas no evento. Demonstrando com isso, o interesse desses 

veículos midiáticos sobre as questões que envolviam a eugenia e também sobre o uso de seus 

espaços para a disputa e legitimação carreirista e científica.  

Algumas dessas theses transcritas em artigos de jornal ficaram de fora da publicação 

do volume I das Actas e trabalhos do Congresso de Eugenia. Tal publicação, além de conter 

alguns trabalhos apresentados pelos participantes, apresenta também as atas das reuniões e 

discussões ocorridas no evento e pré-evento. Segundo Vanderlei de Souza e outros 
43

 não 

houve a publicação dos volumes II e III, como inicialmente indicado que aconteceria, ao final 

                                                             
41

 SEM TÍTULO In: Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 4 jul. de 1928, p. 7. 
42

 SEM TÍTULO In: Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 4 jul. de 1928, p. 7. 
43

 SOUZA, Vanderlei Sebastião de et al. Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional: fontes para a 

história da eugenia no Brasil. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, n.3, jul.-set. 2009, 

pp. 763-777, p. 768. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v16n3/12.pdf>. Acesso em: abr. 2016. 
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do volume I 
44

, e, por isso, uma das contribuições desse trabalho e em especial de minha 

pesquisa no mestrado poderá vir  através do resgate e destaque de materiais até então inéditos 

para futuras pesquisas, assim como server para chamar a atenção e pôr o Congresso de 

Eugenia como objeto principal de estudo. 

                                                             
44

 Para ver a listagem completa dos trabalhos publicados no primeiro volume e os deixados para os volumes 

subsequentes que acabaram não sendo publicados, ver respectivamente: 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE 

EUGENIA. Actas e trabalhos…1929, p. 5-6 e 341-342.  
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O TRIPÉ DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

NA SOCIEDADE NEOLIBERAL:  

CAPITAL HUMANO, COMPETÊNCIAS E POLÍTICA DE AVALIAÇÕES 

Lisia Cariello 

 

Este trabalho pretende analisar a concepção de educação no bojo do capitalismo 

contemporâneo, ou seja, a partir dos anos 1970, tendo como base o conjunto de mudanças que 

compõem a atual fase do capitalismo, quais sejam: reestruturação produtiva, neoliberalismo e 

mudanças econômicas, e entendendo a disputa entre capital e trabalho também na esfera 

educacional. 

 A reestruturação produtiva necessitou de uma reestruturação de todo o conjunto da 

vida social. Conforme aponta Harvey, para se opor à “rigidez” fordista, de padronização, de 

grandes estoques, de realização de uma única tarefa pelo trabalhador, etc., a nova acumulação 

tende a flexionar todos os aspectos da produção e da vida
1
. No processo de produção “just in 

time”, não há estoque, são fabricados apenas pequenos lotes, voltados para a demanda. O 

trabalho assume novas características, como a multiplicidade de tarefas, a ênfase na 

corresponsabilidade do trabalhador e a aprendizagem no trabalho. 

 Nesse sentido, de acordo com Ramos, volta à tona o debate sobre a qualificação do 

trabalho como relação social,  

ao mesmo tempo em que se testemunha a emergência da noção de 

competência atendendo, pelo menos a três propósitos: a) reordenar 

conceitualmente a compreensão da relação trabalho-educação, desviando o 

foco dos empregos, das ocupações e das tarefas para o trabalhador em suas 

implicações subjetivas com o trabalho; b) institucionalizar novas formas de 

educar/formar os trabalhadores e de gerir o trabalho internamente às 

organizações e no mercado de trabalho em geral, sob novos códigos 

profissionais em que figuram as relações contratuais, de carreira e de salário; 

c) formular padrões de identificação da capacidade real do trabalhador para 

determinada ocupação, de tal modo que possa haver mobilidade entre as 

diversas estruturas de emprego em nível nacional e, também, em nível 

regional.
2
 

 

 A autora faz uma recuperação histórica do termo “qualificação” em que é possível 

situá-lo no contexto taylorista-fordista de produção, em que havia padrões de formação, de 

emprego, de carreira e de remuneração. Assim, Ramos resgata, a partir de Schwartz, três 

                                                           
1
 HARVEY, David. Condição pós-moderna: Uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo, 

1992, p. 117-184. 
2
 RAMOS, Marise. A Pedagogia das Competências: autonomia ou adaptação? Cortez, 2002, p. 39. 
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dimensões importantes da qualificação, quais sejam: conceitual, social e experimental
3
. A 

primeira entende a qualificação como registro de conceitos teóricos formalizados, 

materializado no diploma. A segunda coloca a qualificação na esfera das relações sociais 

entre os conteúdos das atividades e o reconhecimento social delas, fazendo referência às 

grades de classificação coletiva. A terceira enfatiza o conteúdo relacional do trabalho, em que 

se escrevem os registros conceituais, mas também o conjunto de saberes que são postos em 

prática no momento de realização do trabalho. Com as mudanças do mundo do trabalho após 

os anos 1980, as dimensões conceitual e social se enfraqueceram, ao passo que a dimensão 

relacional se fortaleceu. Nesse sentido, a noção de competência ganha terreno para ampliar na 

noção de qualificação, ou seja, profissional deixa de ter qualificação para ser competente. 

 Em seu sentido psicológico, a competência, no momento histórico em que emerge, 

assume valor de ação, de inteligência prática, o que acaba por dá-la sentido instrumental. Em 

seu sentido socioeconômico, assume valor de profissionalismo. Ou seja, a profissão, enquanto 

dimensão econômica associada à divisão social e técnica do trabalho e à produção da própria 

existência humana, no momento do capitalismo atual, coloca em evidência a complexidade 

dos processos de trabalho que o profissional pode ser levado a enfrentar. Evidenciando a 

necessidade de mobilizar seus recursos cognitivos e sócio-afetivos, levando a mudança no 

processo de profissionalização, que além de incluir a remuneração, os saberes processados, o 

reconhecimento social e a finalidade do serviço, deve enfatizar a dimensão psicológica da 

profissão. Vale dizer, neste ponto, que as habilidades, enquanto esquemas rotinizados, fazem 

parte das competências. 

 Assim, no momento em que a escolaridade e a formação são apostas incertas, a 

educação se deslocou do projeto de sociedade para o projeto de pessoas,  

o desafio pedagógico seria, portanto, a construção do profissionalismo, 

implicando o desenvolvimento de todas as dimensões da competência, em 

particular, dos esquemas cognitivos e sócio-afetivos aos quais os sujeitos 

recorrem no enfrentamento das diversas situações de trabalho.
4
 

 Para operacionalizar esse projeto de pessoas, o neoliberalismo dá suporte. Como nesta 

terceira fase imperialista as noções liberais de propriedade e individualidade estão cada vez 

mais aprofundadas, a Teoria do Capital Humano (TCH), que busca articular economia e 

educação, volta à tona se relacionando com a noção de competência tratada até aqui. 

                                                           
3
 Ibid, p. 43 

4
 Ibid, p.251 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 
 

671 
 

 Esta teoria, conforme aponta Frigotto, é sistematizada nos anos 1950, mas suas ideias 

são anteriores a ela e até hoje continuam fortes no senso comum. Para o autor, a TCH pode 

ser considerada ideologia, tanto no sentido de falseamento da realidade, quanto no de 

organização de uma consciência alienada. Para ir além da aparência, é necessário analisá-la 

como uma análise econômica burguesa, classe que vê a economia como uma ciência neutra, a 

partir do método positivista de busca de verdades universais. Como consequência, a economia 

é isolada da filosofia e da política e o capitalismo é visto como lógico e natural o que acaba 

por ser uma posição utilitária das relações sociais da sociedade de classe. Assim, para o 

pensamento econômico burguês, o homem é natural (excluindo o caráter histórico e social 

dele) e seu comportamento é racional (sendo o indivíduo capaz de ser neutro na sua 

avaliação). Assim, uma das funções da TCH enquanto ideologia é mascarar a luta de classes, 

ainda mais que “para a economia burguesa não interessa o homem enquanto homem, mas 

enquanto um conjunto de faculdades a serem trabalhadas para que o sistema econômico possa 

funcionar como um mecanismo”
 5

.  

 Shultz, o maior pensador dessa teoria, entende que “o componente da produção, 

decorrente da instrução, é um investimento em habilidades e conhecimentos que aumenta 

futuras rendas e, desse modo, assemelha-se a um investimento em (outros) bens de 

produção”
6
. Esse pensamento se reflete no conceito de capital humano das duas esferas 

econômicas: macro e micro. Na macroeconomia, a teoria busca analisar os nexos entre os 

avanços educacionais e o desenvolvimento econômico do país, explicando a alta taxa de 

salários nos países desenvolvidos e os diferenciais de renda, obscurecendo as raízes da 

desigualdade, e visando a elevação da produtividade e a superação do atraso econômico (aos 

moldes burgueses). Na microeconomia, o indivíduo é o produtor de suas próprias capacidades 

de produção e, sendo assim o investimento humano deve ser uma despesa dele para aumentar 

sua produtividade e, consequentemente se mover socialmente. O seu salário, enquanto preço 

do seu trabalho, é visto como uma decisão individual. A educação é vista, portanto, como um 

eficiente instrumento de distribuição de renda e de equalização social, tanto no macro quanto 

no micro. Entretanto, o que a TCH faz é transformar os fatores que são determinantes, como 

acesso à escola, permanência nela e desempenho, como fatores determinados pela 

escolarização do indivíduo. 

De maneira geral,  

                                                           
5
 FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva: um (re) exame das relações entre educação e 

estrutura econômico-social capitalista. São Paulo, 2010. p.70. 
6
 SCHULTZ apud FRIGOTTO, 2010, p.50. 
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o conceito de capital humano, desenvolvido sob a herança da concepção 

burguesa de sociedade, que busca dar conta do investimento feito em 

educação para produzir capacidade de trabalho, e explicar, de um lado, os 

ganhos de produtividade não devidos aos fatores capital físico e trabalho, e, 

de outro, os ganhos salariais resultantes das taxas de retorno do investimento 

feito em educação estabelece:  

a) um nivelamento entre capital constante
7
 e capital variável (força de 

trabalho) na produção do valor, ou seja, coloca-se o trabalhador assalariado 

não apenas como „proprietário‟ de força de trabalho, adquirida pelo 

capitalista, mas proprietário ele mesmo de um capital – quantidade de 

educação ou de capital humano; considera o salário recebido, não como 

preço desta força de trabalho, mas como uma remuneração do capital 

humano adiantado pelo trabalhador, mascarando, desta forma, as relações 

capitalistas de produção e exploração (FGV/Iesae, 1981, p.52). 

b) Uma redução da concepção de educação na medida em que, ao enfocá-las 

sob o prisma do „fator econômico‟ e não da estrutura econômico-social, 

filosófico e ético. Como elemento de uma função de produção, o educacional 

entra sendo definido pelos critérios de mercado, cujo objetivo é averiguar 

qual a contribuição do „capital humano‟, fruto do investimento realizado, 

para a produção econômica. Assim como na sociedade capitalista os 

produtos do trabalho humano são produzidos não em função de sua 

„utilidade‟ mas em função da troca, o que interessa, do ponto de vista 

educativo, não é o que seja de interesse dos que se educam, mas do mercado. 

Neste contesto o ato educativo, definido como uma prática eminentemente 

política e social, fica reduzido a uma tecnologia educacional.
8
 

 A teoria do capital humano é uma ideologia propagada pela classe dominante que 

máscara a raiz real das desigualdades sociais e, por conseguinte, propõe mudanças dentro da 

ordem burguesa. Neste mesmo movimento está inserida a ideologia da incompetência e da 

ineficácia governamental que, de acordo com esse pensamento, gera a desigualdade e que visa 

levar para as políticas públicas a lógica privada. O foco desta análise falseada é exatamente 

setores de interesse do grande capital: telecomunicações, saúde e, obviamente, educação. 

Fontes, analisando o contexto brasileiro dos anos 1990, percebe a sutileza da transformação 

da desigualdade em pobreza, que é naturalizada, apagando do fenômeno seu caráter e classe e 

anulando as reais causas da pauperização
9
. 

 Essa nova noção de pobreza se articula diretamente à agenda dos governos neoliberais 

de terceira via, que pretendem incorporar os pobres à “comunidade do desenvolvimento” a 

partir de programas de incentivo e promoção de oportunidades, de acordo com o que 

analisamos no primeiro capítulo. Assim, Neves aponta que “a pobreza e o aumento da 

                                                           
7
 Parte do capital que se transforma em meios de produção. 

8
 Ibid, p.79. 

9
 Ibid, p.273. 
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desigualdade social acabariam sendo responsabilidade não só de países, mas de indivíduos 

incapazes de, em um mundo cheio de possibilidades, informar-se e participar” 
10

. 

 Esse discurso de responsabilidade e, mais ainda, de corresponsabilidade esteve como 

pano de fundo na reestruturação do Estado e na rearticulação entre a aparelhagem estatal e a 

sociedade civil no governo Fernando Henrique Cardoso.  

Assim, sob o lema da chamada „responsabilidade social empresarial‟, ou 

simplesmente „responsabilidade social‟ – que representa a superação da 

noção de „filantropia empresarial‟ por algo mais orgânico e que tem força 

ideológica -, novas práticas políticas ganharam presença no cenário 

brasileiro em sintonia com o movimento preexistente em nível mundial e 

incorporado pelo governo Fernando Henrique Cardoso
11

. 

Nesse sentido, a burguesia se utiliza de uma nova estratégia, de uma nova forma de 

atuação para a consolidação de sua condição de dirigente de toda sociedade. Nesse processo 

iniciado na década de 1990 e que vem se aprofundando cada vez mais, a sociedade civil e os 

aparelhos privados de hegemonia, em sentido gramsciano, ganham força e protagonismo. 

 Gramsci entende o Estado de maneira ampliada, ou seja, não só como Estado restrito 

(sociedade política), mas em relação dialética com a sociedade civil. Nas palavras do italiano  

(...) podem fixar-se dois grandes „planos‟ superestruturais: o que pode ser 

chamado de „sociedade civil‟ (isto é, o conjunto de organismos designados 

vulgarmente como „privados‟) e o da „sociedade política ou Estado‟, planos 

que corresponde, respectivamente à função de hegemonia que o grupo 

dominante exerce em toda a sociedade e àquela de „domínio direto‟ ou de 

comando, que se expressa no Estado e no governo „jurídico‟. Estas funções 

são precisamente organizativas e conectivas.12
  

 O aporte teórico legado por Antonio Gramsci nos possibilita olhar para a realidade 

mundial e brasileira dos anos 1990 para cá. Isso porque a sociedade civil pode ser entendida 

como arena da luta de classes e, hoje, ela é estrategicamente importante nesse sentido. Para 

garantir a sua hegemonia enquanto a supremacia de uma classe social, tanto no domínio 

quanto na direção intelectual e moral, a burguesia vai fortalecendo seus aparelhos privados de 

hegemonia (APH) para disputar projetos de sociedade e atuar na produção do consenso
13

. 

Consenso este que, para Gramsci, é construído “a partir dos sujeitos coletivos organizados 

junto aos aparelhos privados de hegemonia – ou seja, na própria sociedade civil, antes de mais 

nada – bem como através da ação do próprio Estado restrito, que igualmente promove e 

                                                           
10

 NEVES, Lúcia (org.). A Nova Pedagogia da Hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. São 

Paulo, 2005. 
11

 Ibid, p.151 
12

 GRAMSCI, Antonio. v.2. Os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo. Rio de Janeiro, 2000, p.20-21. 
13

 É importante salientar que os APHs podem ser tanto da classe dominante quanto da classe dominada. A ênfase 

aqui dada aos APHs da burguesia se dá em função do nosso objeto de análise. 
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generaliza a visão de mundo da fração de classe hegemônica” 
14

.   Nesse sentido, os 

intelectuais orgânicos têm papel central, já que são eles que formulam os projetos classistas. 

São funcionários gestados pela própria classe em desenvolvimento que exercem função 

organizativa para criar condições mais favoráveis à expansão da própria classe 
15

.  

 Dessa maneira,  

os intelectuais são os “prepostos” do grupo dominante para o exercício das 

funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do 

consenso “espontâneo” dado pelas grandes massas da população à orientação 

impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que 

nasce “historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) obtido pelo 

grupo dominante por causa de sua posição e de sua função no mundo da 

produção; 2) o aparelho de coerção estatal que assegura “legalmente” a 

disciplina dos grupos que não “consentem”, nem ativa nem passivamente, 

mas que é constituído para toda a sociedade na previsão dos momentos de 

crise no comando e na direção, nos quais desaparece o consenso 

espontâneo.
16

  

O conceito de Estado ampliado transborda os limites institucionais do Estado em sua 

acepção do senso comum. A relação, ao contrário, é dialética e conflituosa nas duas esferas 

interdependentes: a sociedade política (conjunto de mecanismos juridico-administrativos e 

aparelhos oficiais de repressão/coerção) e a sociedade civil (lugar privilegiado dos aparelhos 

privados de hegemonia). Esses dois planos estruturais e superestruturais estão organicamente 

ligados e são espaços de construção de hegemonia, uma forma de dominação peculiar na qual 

se fazem presentes articuladamente a coerção e o consenso. Vale dizer que a dialética e o 

conflito não estão situados separadamente em ambas as esferas, eles estão presentes dentro e 

entre elas. 

Esta explicação teórica se faz essencial para diferenciar o que o modelo de Estado 

neoliberal brasileiro entende por sociedade civil, do que entendemos por este conceito. Os 

reformadores dos anos 1990 partiram do pressuposto que o Estado é tão somente a 

aparelhagem estatal, composta pela burocracia e por um setor não-exclusivo de serviços e 

obras de infraestrutura. A sociedade civil, neste modelo, “corresponde à esfera do “social (o 

“terceiro setor”), parceira do Estado na execução de seus serviços sociais.” 
17

. Este trabalho, 

ao contrário, concebe a “sociedade civil” gramscianamente. 

                                                           
14

 MENDONÇA apud POGGI, Tatiana. Faces do extremo: uma análise do neofascismo nos Estados Unidos da 

América (1970-2010). Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. p.109. 
15

 GRAMSCI, op.cit., p.15 
16

 GRAMSCI, op.cit. p.21. 
17

 NEVES, op.cit., p.178 
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A partir de uma visão crítica, a questão da “responsabilidade social”, principalmente 

na área educacional, portanto, pode ser entendida como uma estratégia da burguesia de 

disputar os projetos de sociedade, neste caso, projeto educacional, bem como possibilitar a 

“educação do consenso”. 

Até aqui nos preocupamos em entender quais as influências das mudanças 

preconizadas pelo capital a partir da década de 1970 na sociedade e, mais ainda, na educação. 

Vimos as mudanças que a reestruturação produtiva trouxe, bem como analisamos as 

implicações neoliberais dessas transformações. Agora, buscaremos enfatizar a questão da 

financeirização da economia. É importante frisar que esta separação é puramente 

metodológica, pois, como tentamos mostrar ao longo da argumentação, elas estão 

organicamente ligadas. 

Uma importante mudança nas relações econômicas do capitalismo atual é a 

proliferação de organismos internacionais, que foram criados após a Segunda Guerra Mundial 

e ampliaram os seus poderes decisórios e de ações de sociabilidade dos países vencedores 

(Estados Unidos, França, Inglaterra, União Soviética).  

A condução do processo de dependência e associação de países ao mundo 

capitalista foi cuidadosamente pensada a partir dos conceitos de 

planejamento da época, centralizando decisões e consolidando a hegemonia 

dos Estados Unidos no mundo, sob o conceito de interdependência.
18

 

 As criações do Banco Mundial (BM)
19

e do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

objetivaram a promoção de uma economia mundialmente aberta, o encorajamento da 

cooperação monetária, a conversibilidade de moedas, a liquidez internacional, a eliminação de 

restrições de câmbio, o encorajamento dos investimentos externos diretos e a promoção de 

garantias para investimento privados. Associaram-se, ainda, a necessidade de recuperação de 

poder de compra dos assalariados e o mercado dos países. As decisões políticas que se 

sucederam neste período ficaram conhecidas como “desenvolvimentismo”. Entretanto, a 

função desses organismos vai mudando conforme o contexto histórico. Aqui, nos ateremos ao 

BM e sua influência na educação brasileira, que se estreitou, não por acaso, a partir do 

governo Fernando Henrique Cardoso, momento de consolidação do neoliberalismo no Brasil. 

Como demonstram Junior e Maués,  

                                                           
18

 NEVES, op.cit., p.70. 
19

 Segundo Lima (2013), o Grupo Banco Mundial compreende: o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), a Corporação Financeira Internacional (IFC), o Organismo Multilateral de Garantia 

de Investimentos (MIGA), a Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), o ICSID (Centro 

Internacional para Resolução de Disputas Internacionais) e, mais recentemente, passou para a coordenação do 

Banco, o GEF (Fundo Mundial para o Meio Ambiente). 
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o alinhamento estratégico entre o Ministério da Educação do Brasil (MEC) e 

o Banco Mundial era tamanho, nesse período, que os principais quadros 

responsáveis pelo governo brasileiro em matéria de educação, a começar 

pelo ministro, já haviam feito parte do staff como diretores ou como 

consultores das agências que compõem o Grupo Banco Mundial e outras 

agências multilaterais. É o caso, por exemplo, de Paulo Renato Souza 

(ministro da Educação durante os dois mandatos de Fernando Henrique 

Cardoso), Guiomar Nano de Mello (membro do Conselho Nacional de 

Educação a partir de 1997 até o fim do mandato de FHC) e Cláudia Costin 

(ex-ministra da Administração), entre outros.
20

 

 Para o Banco Mundial, as reformas educacionais garantiriam a estabilidade política, já 

que haveria oportunidades iguais a todos, garantindo o “alívio da pobreza”. De acordo com 

Altmann, por exemplo, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 

produziu um relatório em 1995 que orientava as reformas educacionais propostas. 

O pacote de reformas educativas proposto pelo BIRD contém os seguintes 

elementos (Torres, 1996): a) Prioridade depositada sobre a educação básica. 

b) Melhoria da qualidade (e da eficácia) da educação como eixo da reforma 

educativa. A qualidade localiza-se nos resultados e esses se verificam no 

rendimento escolar. [...] c) Prioridade sobre os aspectos financeiros e 

administrativos da reforma educativa, dentre os quais assume grande 

importância a descentralização. d) Descentralização e instituições escolares 

autônomas e responsáveis por seus resultados.
21

 

E, ainda,  

Os governos devem manter centralizadas apenas quatro funções: (1) fixar 

padrões; (2) facilitar os insumos que influenciam o rendimento escolar; (3) 

adotar estratégias flexíveis para a aquisição e uso de tais insumos; e (4) 

monitorar o desempenho escolar. e) Convocação para uma maior 

participação dos pais e da comunidade nos assuntos escolares. f) Impulso 

para o setor privado e organismos não-governamentais como agentes ativos 

no terreno educativo, tanto nas decisões como na implementação. g) 

Mobilização e alocação eficaz de recursos adicionais para a educação como 

temas principais do diálogo e da negociação com os governos. h) Um 

enfoque setorial. i) Definição de políticas e estratégias baseadas na análise 

econômica.
22

 

Assim, podemos sistematizar os objetivos do BM em três frentes de atuação: ênfase na 

educação básica, materializado na criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), com a lei n.9424/96, um fundo 

formado por vários impostos, tendo como objetivos a remuneração condigna dos professores 

                                                           
20

 JUNIOR, William; MAUÉS, Olgaíses. O Banco Mundial e as Políticas Educacionais Brasileiras. Educação & 

Realidade, Porto Alegre, v. 39, n. 4, p. 1137-1152, out./dez. 2014. Disponível em: < 

http://www.ufrgs.br/edu_realidade  >  Acesso em 25/04/2018. p.1139. 
21

 ALTMANN, Helena. Influências do Banco Mundial no projeto educacional brasileiro. Educação e Pesquisa, 

São Paulo, v.28, n.1, p. 77-89, jan./jun. 2002. Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/ep/v28n1/11656.pdf > 

Acesso em 26/04/2018. p.80. 
22

 Idem. 
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do ensino fundamental público, em efetivo exercício no magistério, o estímulo ao trabalho em 

sala de aula e a melhoria da qualidade do ensino.  

Em 2007, por meio da Lei n. 11.494 de 20 de junho de 2007, que criou o FUNDEB, 

abrangendo toda a educação básica, a lei do FUNDEF foi revogada; a descentralização da 

gestão, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, lei n.9394/96, o que na 

prática significou e significa a articulação entre público e privado, a partir da ideia de 

“responsabilidade social” acima analisada; e, finalmente, centralização da avaliação, em 

consonância também com a LDB em seu artigo 9° que prevê “VI – assegurar processo 

nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em 

colaboração com os sistemas de ensino objetivando a definição de prioridades e a melhoria da 

qualidade do ensino” 
23

. Desta feita, são criadas avaliações nacionais tais como o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), de 1990, o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), de 1998, e o Exame Nacional de Cursos (ENC), criado em 1995. 

 Em 2010, de acordo com Junior e Maués 
24

, o Banco Mundial faz uma análise de 15 

anos de reformas educacionais empreendidas entre 1995 e 2010, ou seja, abarcando os 

governos FHC e Lula da Silva, no primeiro capítulo do documento “Achieving World Class 

Education in Brazil: The Next Agenda”. Os autores da publicação analisam as estatísticas 

educacionais dos dois períodos e exaltam os mecanismos avaliativos criados por FHC e Lula 

(SAEB, Prova Brasil/Provinha Brasil
25

, IDEB
26

, ENEM, ENC, ENADE
27

), tratando-os como 

bons exemplos internacionais de incentivo à meritocracia entre estudantes e professores. O 

questionamento que emerge a partir dessa dita necessidade de avaliação é se possível 

mensurar o processo educacional. 

 Conforme aponta Biesta, há dois problemas nesse procedimento de avaliação 

quantitativa 
28

. O primeiro, diz respeito aos parâmetros criados para fazer essa medição. O 

autor argumenta de acordo com a filosofia, que diz que, “quando estamos comprometidos 

com a tomada de decisão sobre os rumos da educação, estamos sempre e necessariamente 

envolvidos com julgamentos de valor – julgamentos acerca do que é educacionalmente 

                                                           
23

 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

promulgada em 20 de dezembro de 1996. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 

> Acesso em 31/05/2018. 
24

 Op. Cit. 
25

 Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, criada em 2005. 
26

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007. 
27

 Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que substituiu o ENC, ou Provão, a partir de 2004. 
28

 BIESTA, Gert. A boa educação na era da mensuração. Cadernos de Pesquisa, v.42, n.147, p.808-825, set./dez. 

2012. Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/cp/v42n147/09.pdf > Acesso em 25/04/2018. 
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desejável”. Ou seja, ao avaliarmos os dados estamos nos comprometendo com valores. O 

segundo problema apontado por Biesta é o da validade das mensurações, que ele chama de 

validade normativa. A questão é se estamos de fato mensurando o que valorizamos ou se só 

estamos mensurando o que podemos facilmente mensurar e, assim, acabamos por valorizar o 

que medimos, ou conseguimos medir. A ascensão da ideia de avaliação como fim em si 

mesma acaba por fazer das metas e indicadores de qualidade aspectos equivocados da 

realidade. 

 Para dar um passo à frente nessa análise, conferindo historicidade a ela, é preciso 

concordar com Dias Sobrinho que aponta:  

Com o advento da supremacia do neoliberalismo e as conseqüentes políticas 

de diminuição da presença do Estado nos financiamentos públicos, os 

exames gerais ganharam importância como instrumento de controle e de 

reforma. Sua dimensão política de controle passou a prevalecer sobre a 

pedagógica. Os exames nacionais atendem bem as finalidades de medir a 

eficiência e a eficácia da educação segundo os critérios e as necessidades dos 

Estados neoliberais, em suas reformas de modernização, e do mercado, em 

seu apetite por lucros e diplomas.
29

 

 

 Assim, a agenda do Banco Mundial para o Brasil do século XXI entende que o sistema 

educacional deve: desenvolver habilidades, tornando as competências como um hábito que, 

além do diploma, inclui o reconhecimento social da profissão e as relações de trabalho, com 

ênfase nos saberes praticados na realização deste processo; reduzir a pobreza; e transformar os 

gastos em educação em resultados passíveis de serem medidos. 

 A pedagogia para resultados, que visa os aspectos quantitativos medidos por 

organismos internacionais, afeta o processo educacional em muitas esferas, das quais 

ressaltamos o cotidiano do professor; a gestão escolar; e o currículo. 

 Sobre o cotidiano, podemos dar como exemplo o Escola Sem Partido (ESP), criado em 

2004, que se apresenta como movimento de pais e estudantes preocupados com o nível de 

contaminação político-ideológico das escolas brasileiras em todos os níveis. Mas que, na 

verdade, combinando elementos conservadores e liberais, pretende reduzir o campo de 

atuação do professor, fazendo com que o papel do professor seja somente transferir o 

conteúdo, não ensinar. O ESP procura introjetar na educação pública sua concepção de 

“doutrinação” propondo diversos projetos de lei a nível municipal, estadual e federal
30

. 

                                                           
29

 Dias Sobrinho, 2010,p. 202 apud JUNIOR; MAUÉS, op. cit., p.1144. 
30

 Para saber mais, o professor Fernando de Araújo Penna têm se debruçado sobre o ESP e, mais, partindo para o 

debate com o principal nome do movimento, o advogado Miguel Nagib, em diversos espaços Brasil a fora. Na 

tentativa de combater esse ultraje, o professor, juntamente com outros intelectuais, lançou, em 2017, o 
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 Um exemplo das mudanças na gestão escolar é tratada por Caetano, que tem como 

objeto de pesquisa o ProEMI/Jovem do Futuro 
31

. O Programa Ensino Médio Inovador 

(ProEMI) foi instituído em 2009 em uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), sendo 

parte integrante das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).Em 2011, o 

projeto Jovem do Futuro foi acoplado ao ProEMI. Vale dizer que Jovem de Futuro, uma 

iniciativa do Instituto Unibanco, apresenta como proposta o desenvolvimento da gestão 

escolar voltada para resultados, visando a duas metas principais: o aumento do desempenho 

dos alunos e a diminuição dos índices de abandono escolar.   

O conjunto de orientações do projeto define ainda que este “Plano de Ação” 

deve ser elaborado a cada ano letivo. Os indicadores da gestão para 

resultados são: efetividade do grupo gestor no projeto da escola; clima 

escolar; diversidade nas parcerias existentes; e salas montadas e equipadas 

em condições de uso.
32

 

 

Ao longo desta breve exposição, pudemos notar de que maneira as transformações 

ocorridas no capitalismo a partir dos anos de 1970 afetaram e afetam a educação, 

principalmente a brasileira. Nesse sentido, notamos um aprofundamento da lógica empresarial 

presente na escola em suas mais variadas dimensões. As consequências desse movimento são 

brutais a curto e médio prazo: o esvaziamento da educação, bem como uma formação 

unicamente utilitarista, visando o mercado de trabalho e os ranqueamentos internacionais, se 

afastando, cada vez mais, de uma formação humanista e crítica. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Movimento Educação Democrática. A compilação do material produzido por Penna está disponível em 

<https://goo.gl/ZQLoA2>. Acesso em 25 de abril de 2018. 
31

 CAETANO, Maria Raquel. Ensino Médio no Brasil e a Privatização do Público: o caso do Insituto Unibanco. 

Revista Universidade e Sociedade: Contrarreforma, retirada de direitos, violências e criminalizações. Brasília: 

Sindicato dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, n.56, ago.2015, p.84-99.  
32

 Ibid, p.93. 
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REFORMA PSIQUIÁTRICA NO ADVENTO  

DA PRIMEIRA REPÚBLICA  

 
Luana Perdigão de Sá Bonacchi Santos 

 

Ao estabelecer-se o regime republicano, os laços entre a assistência pública e a ciência 

psiquiátrica imbricam-se cada vez mais, desde o início desse período, com os decretos 896 de 29 

de Junho de 1892
1
 e 1.559 de 7 de outubro de 1893

2
, a fim de instituir de tipos gratuitos e 

pensionistas de pacientes, e respectivamente, a ampliação do corpo médico e inauguração do 

Pavilhão de Observação, consolidando-se após a reorganização da assistência a alienados, com a 

lei 1.132 de 22 de Dezembro de 1903
3
.  

Buscava-se romper os vínculos passados do império, e implantar o poder médico já em 

desdobramento político, executado pelos médicos referentes na Câmara, como Teixeira Brandão. 

Por conseguinte, o asilo brasileiro foi renomeado como Hospício Nacional de Alienados e, 

posteriormente, desanexado da Santa Casa da Misericórdia segundo o decreto 206-A de 15 de 

fevereiro de 1890
4
, tornando-se responsabilidade exclusiva do domínio médico - que aliado aos 

novos projetos de organização social, caracterizou-se tanto pelo comprometimento com a 

formulação de uma política assistencial psiquiátrica, quanto pela afiliação ao tratamento moral 

segundo as teorias alienistas.
5
 

Estas deliberações constituíram a Assistência Médica e Legal dos Alienados, que composta 

pelo Hospício Nacional de Alienados e pelas Colônias de Conde de Mesquita e de São Bento, 

passou a atribuir a assistência psiquiátrica como dever do Estado, atendendo à demanda dos 

médicos que outrora denunciavam a aliança com a esfera pública e predomínio da autoridade 

religiosa nos asilos, e do trabalho antagonista das freiras e enfermeiros de mesma ordem frente 

ao trabalho dos psiquiatras.
6
 

A autonomia dos médicos e consequente medicalização dos espaços asilares, portanto, 

seriam firmadas com a confiança da direção dos já existentes e futuros estabelecimentos 

                                                
1
 Cf. BRASIL, Decreto nº 896 de 29 de Junho de 1892. 

2
 Cf. BRASIL, Decreto nº 1.559 de 7 de outubro de 1893. 

3
 Cf. BRASIL, Lei 1.132 de 22 de Dezembro de 1903. 

4
  Cf. BRASIL. Decreto nº 206-A de 15 de fevereiro de 1890. 

5
 VENÂNCIO, A. T. A.: Ciência psiquiátrica e política assistencial: a criação do Instituto de Psiquiatria da 

Universidade do Brasil. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, vol. 10(3): 883-900, set.-dez. 2003, p.888. 
6
 Cf. ENGEL, M. A casa de loucos da Praia da Saudade. In: Os delírios da razão: médicos, loucos e hospícios 

(Rio de Janeiro, 1830-1930) [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2001, p.256 
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atribuídos ao governo, criados com fim de assistência a alienados, a médicos comprovadamente 

qualificados nos saberes psiquiátricos.
7
 Conforme elucida Engel: 

 

Devendo satisfações única e exclusivamente ao Ministro do Interior, a quem 

estava diretamente subordinado, o diretor da Assistência Médica e Legaldos  

Alienados  reunia  entre  as  suas principais  atribuições:  a  superintendência  

em  todos  os  serviços  dos  asilos  e,  mais especificamente, as admissões e 

saídas dos doentes, transferências de uns para outros asilos, distribuição dos 

enfermos por seções, a higiene dos estabelecimentos e a polícia dos asilos; 

propor  ao  Ministro  do  Interior  a  nomeação  dos  médicos;  nomear  os  

internos;  admitir  os enfermeiros e auxiliares do serviço clínico; passar os 

atestados de admissão definitiva depois de  cumpridas  as  formalidades  legais;  

dar  altas  ou  permitir  a  saída  dos  doentes  nos  casos previstos; etc. [...] Tais 

atribuições manter-se-iam em essência as mesmas durante todo o período da 

Primeira República, havendo, contudo, uma  tendência  no  sentido  de  se  

tornarem  mais  amplas  e  especificadas.  Deacordo  com  o decreto no 1.160, 

de 06/12/1892 que fundia numa só repartição os Ministérios da Justiça, Interior 

e Instrução Pública, Correios e Telégrafos, a Assistência Médico-Legal de 

alienados ficava subordinada à 2a Seção da Diretoria do Interior (Art. 3).
8
 

 
Dentre as medidas pautadas na reestruturação do desempenho psiquiátrico nos pavilhões do 

antigo hospício, observa-se
9
 que com o advento da Lei de Assistência aos Alienados de 1903, as 

anotações clínicas anteriormente efetuadas nos livros de observação formalizaram-se num 

registro de internação, o qual tinha como objetivo identificar os enfermos, através de dados 

pessoais, foto e descrições fisionômicas e características. O que se evidencia nesse aspecto, é 

que, as modernas e sofisticadas técnicas adotadas pela investigação psiquiátrica nas primeiras 

décadas do século XX aproximavam-se das descritas por Machado de Assis, na década de 80 do 

século XIX: 

 

[...] analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as aversões, as 

simpatias, as palavras, os gestos, as tendências; inquiria da vida dos enfermos, 

profissão, costumes, circunstâncias da revelação mórbida, acidentes da infância 

e da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na família, uma devassa, 

enfim, como a não faria o mais atilado corregedor.
10

 

 

Além do encargo de avaliação psíquica preliminar dos pacientes recém chegados e 

considerando-se que estes indivíduos encaminhados ao hospício por intermédio da polícia 

encontravam-se em grande número acometidos por moléstias infecciosas e parasitárias, o 

Pavilhão de Observações recebia os pacientes de atendimento gratuito, garantindo o resguardo 

                                                
7
Cf. Art. 6 do decreto nº206A, de 15 de fevereiro de 1890. 

8
 ENGEL, Op. Cit., p.259 

9
 VENÂNCIO. Op. Cit., p.888. 

10
 MACHADO DE ASSIS, J. M. O alienista. In: Seus 30 Melhores Contos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1987. p.47. APUD, ENGEL, Op. cit., p.48. 
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dos demais pacientes e atuando como uma triagem. Outrossim, o Pavilhão estava também 

destinado às ordens da clínica psiquiátrica e de moléstias mentais da Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro, corroborando para a difusão de saberes da psiquiatria.
11

 

É fundamental compreender de que maneira se proviam as internações no Hospício 

Nacional de Alienados nesse momento, dado que desde o segundo reinado, a loucura era tratada 

como caso de polícia, e instaurada a República permanecia plenamente vinculada.
12

 Vigorava a 

ideia de garantia da ordem, e visto que a loucura estava equiparada à desordem e aos maus 

costumes, era de responsabilidade da polícia dar assistência pública de encaminhamento de 

doentes, como maneira a combatê-la, ainda que houvesse questionamentos sobre esse papel.
13

 

Portanto, ocorria também a medicalização dos aparatos legais vinculados a loucura e aos 

doentes mentais, que viriam a ser regulamentados pelo decreto nº 6.440 de 30 de março de 1907, 

criando o Serviço Médico Legal da polícia, organizado e dirigido por Afrânio Peixoto, e 

reconhecido cientificamente enquanto órgão autônomo.
14

 Além disso, o decreto viria formalizar 

os moldes os quais eram executados os exames da polícia, adicionando dados de identificação do 

indivíduo, antecedentes familiares, aspectos gerais de saúde, aspectos somáticos, questões do 

interrogatório feito, um prejulgamento do estado do sujeito no momento do crime e um 

diagnóstico nosológico, entre as demais especificações. 

É importante sublinhar, contudo, a posição de Afrânio Peixoto, diretor atuante à época da 

organização do Serviço Médico-Legal, acerca da função do serviço prestado à loucura. Segundo 

ele, tal problema deveria ser relacionado fundamentalmente ao tratamento médico e às 

instituições referentes, pois a loucura não estaria unicamente ligada à ameaça da desordem 

pública, mas compreendida como doença, mesmo que a polícia tenha sido veículo das 

instituições psiquiátricas.
15

 

Ainda que houvesse uma regulamentação do Serviço Médico-legal da polícia e as entradas 

no Hospício Nacional de Alienados só aumentassem com o decorrer dos anos, a relação entre as 

instituições não ocorria de modo homogêneo, não conflituoso. Conforme ressalta Bretas, seria de 

                                                
11

 OLIVEIRA, W. V. . A Cidade Observada: O Pavilhão de Observações do Hospício Nacional de Alienados e o 

Ensino de Psiquiatria no Brasil. In: 13º Simpósio Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, 2012, São 

Paulo. Anais do 13º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, 2012. pp.1-2. 
12

 Cf. PAULA, R. N. (2006). “Infelizes” da Praia da Saudade: psiquiatria no Rio de Janeiro da   Primeira   

República. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em História,Universidade Federal Fluminense, 

Rio de Janeiro, RJ. 
13

 BRETAS, M. L. (1997). Ordem na cidade: o exercício cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro, 

1907-1930. Rio de Janeiro: Rocco, p.99. APUD, MUÑOZ, P. F. N., FACCHINETTI, C. & DIAS, A. A. T. 

(2011). Suspeitos em observação nas redes da psiquiatria: o Pavilhão de Observações (1894-1930). 

Memorandum, 20,83-104. 
14

 BRETAS, Op. Cit. APUD Ibidem, p. 83 - 104. 
15

 PEIXOTO, A. Elementos de medicina legal. Rio de Janeiro: Francisco Alves Cia. (1914). Ibidem. 
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interesse do corpo policial destinar a grande quantidade de presos e a responsabilidade sobre eles 

a outra instituição, corroborando para a superlotação do Pavilhão de Observações e 

consequentemente do Hospício Nacional de Alienados, e então, causando incômodo na categoria 

médica, além dos problemas com as documentações e fichas policiais.
16

 

Além da relação direta com o Serviço Policial e o Hospício Nacional de Alienados - tanto 

pela dependência econômica quanto diretiva -, o Pavilhão de Observações distingue-se enquanto 

instituição pelo vínculo com a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Essa união viria a 

propiciar a expansão do movimento de especialização no campo da psiquiatria, visto que a 

cadeira de clínica psiquiátrica havia sido criada ainda no império, pelo decreto nº 8.024 de 12 de 

março de 1881, reformando o regulamento das Faculdades de Medicina, mas ainda limitado pela 

escassez de espaço para a prática dos internos.
17

 Ocupando um importante ofício na Assistência 

aos Alienados do Distrito Federal gerou-se uma aproximação fundamental entre o ensino e 

prática médica. 

 

Este circuito do saber-poder psiquiátrico se expressava um projeto comum – 

embora diversamente apropriado pelos diferentes atores em questão – de 

legitimação profissional da especialidade psiquiátrica, em meio ao qual o PO 

tinha o papelfundamental  de ensino e triagem  de pacientes. Alémdisso, 

percebemos que o  PO  se  inscrevia  em um  jogo  de  legitimação  

interinstitucional,  entendendo  que  ele  fazia  parte  de  uma rede  histórico-

política  de  acordos – portanto,  mutável –,  na  qual  os  saberes-poderes   se   

apóiam   mutuamente,   levando   em   consideração   seus   lugares, dispositivos 

e os mecanismos particulares que possuem nesta rede.
18

 

 

 Nesse contexto, decorre uma das mais significativas rupturas na história da medicina 

mental no Rio de Janeiro. A incorporação da psiquiatria alemã, mais especificamente 

kraepeliana, por Juliano Moreira com sua nomeação a diretor do Hospício Nacional de Alienados 

em 1903 em consequência da exoneração do anterior Dias de Barros, assim inaugurando em um 

conjunto de reformas, esforçando-se pela fundação da  Sociedade  Brasileira  de  Psiquiatria,  

Neurologia  e Medicina  Legal,  além  da  criação  de  periódicos  especializados.
19

 

Em 1904 assume a cátedra da psiquiatria, Henrique Roxo, separando a direção do hospício 

da responsabilidade da FMRJ, no entanto não verifica-se a descontinuidade da academia perante 

a assistência pública, mas certamente produziu uma autonomia da ciência psiquiátrica. Assim, 
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 BRETAS, Op. Cit. APUD, Ibidem, p.89 
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 MUÑOZ, FACCHINETTI, & DIAS, Op. Cit., p.97. 
19

 FACCHINETTI,C. Diagnósticos  de  uma  nação:  discursos  e  práticas  revelados pelo  acervo  do  Hospício  
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destacou-se a ciência praticada dentro dos asilos, sociedades de cunho científico e filantrópico, 

sob os fundamentos da psiquiatria alemã de Émil Kraepelin difundida por Juliano Moreira.
20

 

 Acerca da política assistencial a alienados, atenta-se que esse processo de ruptura e 

reorganização institucional e estrutural dos asilos estava inserida na conjuntura de reformas que a 

cidade do Rio de Janeiro passava durante a prefeitura de Pereira Passos e a gestão de Oswaldo 

Cruz na direção geral de Saúde Pública, atuando no empenho pelo saneamento e assistência à 

saúde. Logo, ´pode-se considerar a participação de uma agenda política definida em moldes 

ocidentais, correspondente ao projeto de normalização e medicalização da sociedade em vista da 

saúde mental.
21

 

 Ainda segundo Portocarrero, a passagem do século XIX para o XX representa uma 

relevante mudança na psiquiatria brasileira, pois diz respeito à modificação no pensamento e nas 

ações médicas, pois passam a preocupar-se com a participação na produção científica ocidental, 

saindo dos bastidores e do papel de espectadores, os quais só buscavam aplicar os estudos 

europeus nas práticas cotidianas brasileiras - sem uma preocupação teórica -, e passam a agir 

como pesquisadores de seus próprios fundamentos. Ainda que essas pesquisas estivessem 

inscritas sob os parâmetros que já vinham sendo trabalhados na Europa à época. 

Desta forma, em meio às questões políticas insurgentes do período, as quais clamavam pela 

reforma sanitária, emerge a exigência de maior aprofundamento científico, dado que as críticas 

formalizadas na Câmara e nas revistas médicas, que vinham sendo feitas desde o século anterior 

já não acrescentavam nada - pois se distanciavam totalmente da possibilidade de solucionar as 

contradições, ainda que na prática psiquiátrica, a resposta não era encontrada mais na ineficácia 

dos hospícios devido às falhas político-administrativas.
22

 Portanto, Juliano Moreira marca essa 

mudança, visto que com seu cargo como diretor do Hospício Nacional de Alienados e as 

reformas executadas no asilo, pôde se aprofundar na ciência psiquiátrica - principalmente com a 

criação do Pavilhão de Observações e a atuação da FMRJ - demarcando na sociedade brasileira a 

importância da cientificidade e dos saberes médicos. 

Justamente, de acordo com Roberto Machado, o médico, detentor de um conhecimento 

acerca das causas sociais da doença, e, por conseguinte do contexto social a que se aplica o 

indivíduo, é confirmado no ofício de auxiliar na manutenção do equilíbrio da sociedade, como 
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 PORTOCARRERO, V. Arquivos da loucura: Juliano Moreira e a descontinuidade histórica da psiquiatria 
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base da política de conservação da saúde da população.
23

 Em mesma medida, o saber da 

medicina mental atua no campo da ciência, sobre as causas da doença mental e do não 

enquadramento moral, tais como a delinquência, o alcoolismo, a perversão, refutando a ameaça 

que constitui o doente mental para o desenvolvimento moral e econômico da sociedade 

brasileira, e que veio a torná-lo também caso de polícia como anteriormente explicitado. 

Nesse contexto que, os psiquiatras brasileiros irão aderir às mudanças conceituais e se 

constituirão as reformas de cunho da medicina mental nas políticas públicas de saúde, como a 

viabilização dos decretos já citados, os quais transformaram os asilos de alienados, o Hospício 

Nacional de Alienados e a Assistência Médica e Legal aos Alienados, além das instituições de 

caráter filantrópico, como a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Ciências Afins, 

entidade científica que tinha como órgão divulgador os Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, 

Neurologia e Ciências Afins, e os Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Medicina 

Legal. 

 Faz-se necessário explicitar, portanto, as mudanças fundamentais na psiquiatria brasileira, 

que de acordo com Castel, viriam a representar a tentativa dos alienistas em escapar aos dilemas 

de causas morais e causas orgânicas, a partir da descrição sintomática, buscando estabelecer uma 

inteligibilidade da doença em função de sua própria evolução biológica 

 

Fazem de cada sintoma um signo que remete, com outros signos, a uma 

inteligibilidade escondida da doença desdobrada numa duração. Passa-se assim 

de uma sintomatologia, simples fenomenologia descritiva, a uma semiologia, 

através da qual a doença adquire ao mesmo tempo um sentido subjacente a suas 

manifestações exteriores e um potencial evolutivo. Um passo a mais é dado se 

esta subjacência e essa evolução forem ligadas a uma causa objetiva. É a 

passagem da semiologia à etiologia, realizada pela concepção de 

degenerescência de Morel.
24

 

 

A participação e diálogo com os meios psiquiátricos europeus resulta na retomada do 

questionamento da psiquiatria de Pinel, e a tentativa de resolução das contradições latentes da 

ambiguidade do saber da medicina mental, e ainda na atenção dos psiquiatras brasileiros às novas 

questões em voga, tais como as degenerescências, os diferentes métodos de assistência, a 

influência da civilização no desenvolvimento de doenças mentais e a importância da educação 

nesse âmbito.
25
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Acerca da sintomatologia das doenças mentais construída e publicada nos textos 

produzidos por médicos-psiquiatras e legistas desde a década final do Segundo Reinado até o fim 

da Primeira República, geralmente caracterizava-se pelo predomínio dos enfoques organicistas e 

pelos aspectos totalizantes, comumente reconhecidos como indicativos da doença mental.
26

 

Os diagnósticos, reflexos da ciência psiquiátrica, para Engel eram elaborados segundo as 

mais distintas referências, no entanto, perseguindo a razão científica absorvia-se muitas vezes, 

dos conhecimentos nascidos das práticas cotidianas. Desse modo, a trajetória percorrida pelos 

cientistas se conformaria numa versatilidade, na qual as mais variadas percepções da loucura nas 

observações clínicas e relatórios periciais. 

Como ressalta Jurandir Freire Costa, o modelo reformulado de psiquiatria na prática e 

enquanto saber, por um tríplice discurso: da vertente organicista, a psicologista e a sociologista. 

Sendo a corrente organicista imersa no organismo doente, tem como objeto o corpo do indivíduo, 

buscando uma lesão ou disfunção no nível do organismo somático. Seu espaço de intervenção é o 

hospital, que se pretende enquanto local de cura por meio do confinamento, das terapias 

biológicas - eletrochoques, choque insulínico, choque cardiológico, lobotomias, entre outras 

terapias - e dos medicamentos. Essa corrente permanece em vigência até o final do século XX, 

obtendo importantes repercussões no desenvolvimento da área da farmacologia.  

A vertente psicologista representa, para Costa, sobretudo, pela análise de onde apreende o 

modelo da neurose. Seu objeto de ação é o indivíduo e, por meio da psicoterapia, pretende 

trabalhar sobre a imagem que o doente produz de si próprio. Seu espaço de intervenção é o 

consultório, e seu interlocutor geralmente, as famílias de elite. Essa vertente cresceu de forma 

acentuada no século XX, na psicanálise. 

E então, a corrente sociologista assume como seu objeto a população, as massas e não mais 

o indivíduo. Seu interlocutor é o Estado, e seu espaço de intervenção, o meio externo ao hospital, 

a sociedade - atentando-se ao modelo de patologia das doenças venéreas e o alcoolismo -, e 

fundamenta-se na prevenção da sociedade, uma vez que tem por base a doença do indivíduo 

como um reflexo direto da doença da sociedade, que necessita, portanto, de modificações.
27

 

Não obstante, Ana Teresa A.Venâncio aponta que a adoção da perspectiva cientificista não 

significava que a questão da doença mental tivesse se desligado do caráter moral que sempre a 

circunscreveu. Mas, procurava-se uma nova metodologia de diálogo através dessa dimensão 

moral, trazendo à tona concepções fisicalistas que se contrapunham a essa, reconfigurando as 
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relações entre o físico e o moral. Sobre essa perspectiva a leitura proposta pela psiquiatria 

européia fundava-se na teoria da degenerescência, calcando-se nas explicações orgânicas da 

hereditariedade e da degeneração dos indivíduos, e mesmo da sociedade e da espécie.
28

 

Em vista disso, que os psiquiatras brasileiros buscaram alinhavar uma coerência utilizando 

os mais variados matizes teóricos europeus da medicina mental, marcado por ambiguidades e 

contradições, como observam os autores até aqui citados. 

 

Assim, até pelo menos o início dos anos 20 do século XX, a perspectiva 

organicista tenderia a predominar no âmago da psiquiatria brasileira, assumindo, 

no entanto, várias matizes, cujos tons eram dados pelas diferentes fontes nas 

quais se inspiravam seus edificadores, entre as quais figuravam, por exemplo, a 

degenerescência de Morel – reformulada e ampliada por Valentin Magnan –, a 

eugenia de Francis Galton, o darwinismo, o neolamarckismo, a antropologia 

criminal da escola positivista de CesareLombroso e da escola sociológica de 

Alexandre Lacassagne, e o organicismo de Kraepelin.
29

 

 
A década de 20 do século XX marcaria a expansão da influência dos princípios eugênicos 

no campo da psiquiatria brasileira, que, sem romper com os referenciais organicistas, passaria a 

caracterizar-se, cada vez mais, formulada pelas perspectivas preventistas. As novas diretrizes que 

fundamentariam o pensamento e a ação dos psiquiatras brasileiros acarretariam na reorganização 

dos meios de controle da doença mental levando, então, a uma significativa ampliação dos 

campos de atuação e intervenção do psiquiatra.
30

 

Cabe aqui salientar a importância que teve o positivismo científico no desenvolvimento de 

determinadas teorias que viriam a influenciar a medicina, e consequentemente a psiquiatria, tal 

como a avaliação craniana – originada de meados do século XVIII – no que diz respeito a 

formato e medidas, elementos essenciais à realização dos exames mentais, que viria a ser adotado 

como método, inclusive, na medicina legal sob os moldes da conceituação de raça, mas que não 

será dado conta neste trabalho - convém observar que num momento já marcado pela difusão dos 

projetos eugênicos que objetivavam construir uma nação higienizada e saudável.
31

 

Tal como Magali Engel explicita, a sofisticação dos exames somáticos se dariam, ainda, 

por intermédio da utilização dos métodos e técnicas antropométricos, cada vez mais 

aperfeiçoados, desenvolvidos sob uma atmosfera imbuída pelas teorias lombrosianas que, 
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segundo Darmon, seriam responsáveis pelo desencadeamento, em fins do século XIX, de uma 

verdadeira “febre de medições”, registrada de forma perspicaz e crítica por Lima Barreto em seu 

primeiro romance, publicado em 1909. Além disso, Engel contrapõe que Lombroso e seus 

seguidores, levando às últimas conseqüências o “delírio positivista”, sofisticariam de tal maneira 

os métodos e técnicas de identificação e análise dos traços físicos da degeneração que estes 

acabariam por se tornar acessíveis aos saberes especializados.
32

 

A autora elucida, ainda que, segundo Darmon, Galton - considerado fundador das teorias 

eugênicas - publicaria, em 1889, uma obra sobre a hereditariedade natural, na qual, referindo-se 

pela primeira vez à eugenia, definia-a como a “...ciência do melhoramento do patrimônio 

hereditário que, de modo algum, se limita a uniões judiciosas, mas que, no que diz respeito ao 

homem, se preocupa em dar, em certa medida, às linhagens mais adaptadas ou mais bem dotadas, 

mais oportunidades em relação àquelas que o são menos”. 

A Sociedade Eugênica de São Paulo, criada em 1917, pelo médico paulista Renato Kehl, 

inaugurou na América Latina os princípios eugênicos institucionalmente. Por intermédio de 

periódicos da época semearia as ideias de Francis Galton aos médicos brasileiros. 

Sobre as mesmas normas profiláticas decorrentes dos princípios da eugenia, Gustavo 

Riedel criaria em 1923 a Liga Brasileira de Higiene Mental, conduzindo projetos com os demais 

psiquiatras filiados, visando a eugenia, a prevenção e a educação de indivíduos normais, antes 

mesmo do diagnóstico da doença mental e manifestação de seus sintomas, conhecido como 

período pré-patogênico.Assim, nas décadas de 20 e 30 do século XX, o pensamento psiquiátrico 

preventivista, segundo Venâncio, seria fortemente sustentado pela Liga Brasileira de Higiene 

Mental, com crescente reconhecimento de psiquiatras como higienistas, concedendo um sentido 

singular à higiene mental, e seu locus de intervenção almejava a criação de campanhas, serviços 

abertos, ambulatórios, como meio de inserção e permanência na mentalidade da sociedade.
33

 

Considerada utilidade pública pelo decreto nº 4.778, de 27 de dezembro de 1923
34

, a Liga 

Brasileira de Higiene Mental recebia doações filantrópicas, e a partir de 1925, além da renda 

proveniente dos anúncios publicados em sua revista – os Arquivos Brasileiros de Higiene Mental 

–, passou a contar com subsídio do governo federal e do município do Rio de Janeiro.
35
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Nesse sentido, atendendo ainda à uma agenda política sanitarista, o psiquiatra Dr. Carlos 

Penafiel, aconselhava que a Liga Brasileira de Higiene Mental concebesse no Rio de Janeiro um 

Instituto de Psicologia Experimental com três objetivos fundamentais: 

 

1º) Servir à ordem e à justiça (polícia preventiva e polícia judiciária); 

2º) Servir à educação da criança no lar e na escola...; 

3º) Servir à economia social ou à ciência econômica para que possa alargar o 

seu domínio e o futuro das capacidades individuais sem que estas cessem... de 

ser sociais na sua destinação.
36

 

 

Sob o empenho de formular uma medicina mental propriamente brasileira, os médicos que 

a esse ofício se dedicavam no princípio da República, contextualizados pela multiplicidade na 

qual se dava a sociedade brasileira, se utilizavam muitas vezes de teorias tão variadas que 

podiam chegar a ser antagônicas. No entanto, foi possível sintetizar um ajustadoconjunto de 

elementos-chave na reflexão das afecções mentais - a hereditariedade como via de proliferação e 

origem da alienação mental, e a degeneração evidenciada nos estigmas físicos e psíquicos, os 

quais não seriam ignorados ainda que os médicos franceses pouco anteriormente aos brasileiros 

estivessem levando em consideração sintomas mais invisíveis, desconhecidos e imperceptíveis a 

olhares leigos. 

Conforme observa Maria Clementina Pereira da Cunha, nas últimas décadas da Primeira 

República projetava-se a abdicação da ideia do hospício como modelo assistencial, ainda que em 

funcionamento. Então, o asilo e seu modelo não foram extintos, mas permaneceram como 

elementos necessários para alojamento da população objeto da política de higiene mental. No 

entanto, à proporção que sua lotação extrapolava, inauguraram-se mais dessas estruturas 

institucionais, incorporadas na figura dos asilos-colônias.
37

 

Destaca-se, portanto, a importância da criação dos Hospitais colônias, visto que, com 

Juliano Moreira, ocorre um deslocamento do espaço de intervenção da psiquiatria da 

exclusividade do hospício enquanto campo fundamental da prática psiquiátrica do século XIX, 

para diversas formas asilares, como as colônias agrícolas e o manicômio judiciário - destinado 

aos doentes criminosos -, e mesmo não asilares, como a assistência heterofamiliar.
38
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O isolamento dos alienados da população sadia foi solucionado com a possibilidade da 

localização do Hospício na Praia Vermelha, no salubre bairro da Urca, localizado numa distância 

conveniente do rico subúrbio de Botafogo e do terminal das linhas de bondes que atendiam essa 

área. No século XIX ainda não possuía altos índices de urbanização, o local era perfeito para o 

tratamento dos alienados e, segregação desses indivíduos consolidando o controle social exercido 

através do poder médico, e constatando a medicina enquanto sustentáculo científico 

indispensável à execução do poder do Estado.39 

O Rio de Janeiro era o centro político, administrativo, comercial, financeiro e cultural do 

Brasil na Primeira República, tornando-se um local de interesse para quem procurasse melhores 

condições de vida ou trabalho
40

. A dicotomia evidenciada pela relação entre o processo de 

urbanização do Rio de Janeiro e o esforço pela construção de uma identidade nacional pautada na 

modernização do Estado, resultou também nos investimentos em ações de saúde pública, 

inclusive, as assistências psiquiátricas, as quais evidenciaram-se como necessariamente políticas 

do Estado, que buscavam um projeto modernizador nacional.
41

 

No começo da República foram criadas, então, pela Assistência Legal de Alienados, as 

Colônias para doentes mentais, sendo as primeiras situadas no Galeão, na Ilha do Governador – 

São Bento e Conde de Mesquita – por volta de 1890, sob a direção de Domingos Lopes da Silva 

Araújo, médico alienista.
42

 Posteriormente, em 1924, foi fundada a Colônia na área rural de 

Jacarepaguá - mais tarde nomeada Colônia Juliano Moreira - com o intuito de sanar os problemas 

existentes nas antigas colônias de alienados da Ilha do Governador.
43

 

No ano de 1909 as Colônias atingiam o máximo de sua lotação com aproximadamente 300 

internos, número este que aumentava gradativamente com as transferências do Hospício 

Nacional de Alienados na Praia Vermelha. As Colônias tornaram-se demandas por conta do 

investimento nos tratamentos de reinserção social, haja vista que os meios de trabalho eram 

                                                
39

 ELIA, Francisco Carlos da Fonseca. Doença mental e cidade: o Hospício de Pedro II. Rio de Janeiro: 

Fundação Casa de Rui Barbosa, 1996. p. 8. 
40

 CHALHOUB, S. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque. 

São Paulo: Brasiliense, 1986. 
41

 VENÂNCIO, Ana Teresa A. Colônia Juliano Moreira na década de 1940: política assistencial, exclusão e vida 

social. In: III Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental, 2008, Niterói. Anais do III Congresso 

Internacional de Psicopatologia Fundamental - Pathos: violência e poder, 2008. 
42

 MEDEIROS, Tácito de. Formação do modelo assistencial psiquiátrico no Brasil. Dissertação de mestrado, 

Rio de Janeiro, Instituto de Psiquiatria/UFRJ. (mimeo.).1977. APUD, VENÂNCIO,Op. Cit. 
43

 VENÂNCIO, Ana Teresa A. Da colônia agrícola ao hospital-colônia: configurações para a assistência 

psiquiátrica no Brasil na primeira metade do século XX. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de 

Janeiro, v.18, supl.1, dez. 2011, p.37. 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

691 
 

amplamente proporcionados
44

 em função de um rendimento terapêutico dos doentes enquanto 

tratamento, através do exercício do trabalho agrícola e do isolamento da urbanização e seus 

malefícios
45

. 

Desse modo, a reivindicação do pioneirismo na implantação desse tipo de instituição e tal 

como às bem-sucedidas experiências europeias da época, expressa como os psiquiatras 

brasileiros da Primeira República estavam investindo na ciência da medicina mental e se 

manifestavam em consonância com o que havia de mais atual na psiquiatria internacional.
46

 

Entretanto, deve-se considerar que a eficiência das estratégias e dos artifícios elaborados e 

então, difundidos pela medicina mental brasileira a fim de legitimar e consolidar a intervenção e 

o controle do psiquiatra na sociedade, sobre todos os amplos aspectos circunscritos na doença e 

saúde mentais permaneceria, na realidade, distante de garantir a prática completa dos projetos 

formulados e defendidos por esse saber.
47
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ROCK E SOCIABILIDADE NA GERAÇÃO 80 

Luís Fellipe F. Afonso 

 

 Cada vez mais o estudo da música tem conseguido espaço maior na história, tanto na 

pesquisa quanto no ensino. Seu uso como fonte ampliou a visão que temos sobre diversos 

períodos, trazendo novos questionamentos e alcançando um público maior, afinal, sendo um 

assunto popular na sociedade, muitos leitores chegam a essas discussões por se tratarem de 

suas músicas, artistas ou estilo musical favorito. Porém, essa forma de análise, que foca 

exclusivamente num estudo sobre as letras musicais, não é a melhor maneira para 

trabalharmos nas pesquisas sobre música, já que ela se mostra incompleta ao não analisar 

outros elementos importantes onde a música atua na sociedade. 

 Autores como Frith
1
, DeNora

2
, Mattern

3
 e Friedlander

4
 propõe pensarmos a música 

para além do texto, ou seja, não devemos vê-la apenas como apenas uma fonte interpretativa 

da sociedade estudada, mas como integrante das relações sociais. Ela torna-se assim parte de 

um complexo sistema social, pois é um meio de formação de identidades coletivas e de 

regular os comportamentos sociais.  

Dessa maneira, nossa visão sobre uma realidade se expande, já que passamos a 

considerar elementos intrínsecos à música que não são apresentados em sua parte discursiva. 

O ritmo, a forma como se portar no palco, a dança, as atitudes, tudo isso se torna importante 

para entendermos as características sociais do grupo estudado. 

Para assimilarmos melhor essa nova visão sobre a música, ilustrarei com o exemplo de 

como a juventude brasileira da década de 1980 usa o rock para conseguir seu espaço dentro da 

cena cultural. Minha proposta aqui não é partir dos jovens roqueiros para entendermos a 

sociedade, mas sim pensarmos a música para além dos músicos. Por isso, veremos como o 

rock se mostrava presente em outros cenários culturais e era utilizado como um agregador de 

identidades e como um estilo de vida onde as novas ideias dessa juventude eram apresentadas. 

 

 

                                                           
1
 FRITH, Simon. La Sociologia del Rock .Madrid: ediciones Jucar, 1980.  

2
 DENORA, Tia. After Adorn: Rethinking music sociology. Cambridge University Press, 1° edição, 2003. 

3
 MATTERN, Mark. Acting in Concert: Music, Community and Political Action.New Jersey, Rutgers University 

Press. 1998. 
4
 FRIEDLANDER, Paul. Rock and Roll: Uma História Social. 4°ed., Rio de Janeiro: Record, 2006 
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ROCK E JUVENTUDE  

Primeiramente, devemos entender que o rock não é apenas um gênero musical, é um 

grito geracional que divide o mundo jovem do adulto. Ouvir as bandas e cantar suas músicas 

não se reduz apenas a uma questão de gosto, é também uma forma do jovem criar seus laços 

sociais e impor-se nos espaços, tanto públicos quanto particulares. Isso torna muito difícil a 

separação entre esses dois temas, afinal desde suas gêneses - ambas surgiram nos EUA 

durante a década de 1950 - aos dias de hoje rock e juventude estão intimamente ligados. 

O rock também é um meio de interferência nos espaços públicos e privados pelos 

adolescentes, através de festas e shows musicais ou do atrito gerado pelas culturas juvenis 

com as normas e as instituições do mundo adulto, além de ser uma forma de o jovem fugir do 

tédio e, em alguns casos, da sensação de isolamento. Alguns jovens passam a se dividir em 

grupos, tendo a música como objeto de interação e união entre eles. Nesses grupos, os 

adolescentes trocavam experiências e encontram uma sensação de proteção e acolhimento, 

afinal, estavam juntos de outras pessoas que pensavam como ele e tinham problemas 

parecidos, diferentes dos seus pais. 

Outro fator essencial para entendermos o fascínio dos jovens pelo rock é sua atitude. O 

rock produz uma atitude de ruptura às instituições e de imposição no espaço onde atua, na 

qual o adolescente se identificava e utilizava para conseguir seu lugar na sociedade. Das 

danças as roupas, passando pela própria música, a atitude roqueira se apresenta como a 

principal expressão da juventude, como nos demonstra Cazuza: 

Quando descobri o rock, descobri também que podia desbundar. O rock foi a 

maneira de me impor às pessoas sem ser o 'gauche'... E rock para mim não é 

só música, é atitude mesmo, é o novo!...É a vingança dos escravos. É porque 

não é pra ser ouvido, é para ser dançado, é uma coisa tribal
5
.  

Dos vários subtipos de rock, dois ganham destaque no cenário brasileiro da década de 

1980, sendo os principais ritmos que influenciaram as bandas do período: o Punk e a New 

Wave. A influência de ambos os estilos deve ser pensada não apenas como musical, mas 

também como comportamental. 

O Punk talvez tenha sido a influencia mais intensa. Notamos que ele não ficou preso a 

uma classe social, já que os artistas eram desde operários fabris (Região do ABC, em São 

Paulo) até mesmo filhos da classe média alta (Região da Colina, em Brasília). A música Punk 

se caracteriza por melodias simples e letras agressivas, criticando a situação política, 

econômica e social do mundo. A ideia do Punk é que sendo uma arte crua e direta, ela 

                                                           
5
 ARAÚJO, Lucinha. Cazuza: Só as mães são felizes. São Paulo: Ed. Globo, 1997. p.361 
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atingiria mais facilmente as emoções. Pregava uma atitude política extremamente 

revolucionária ao adotar o lema “faça você mesmo”, em que qualquer ato deve ser feito de 

maneira que rompa completamente com o status quo. O Punk foi o principal meio pelo qual 

os jovens expressavam suas inseguranças, principalmente em relação ao futuro do país. 

Segundo Abramo, é buscando lidar com essas questões que esses grupos de jovens vão 

construir um estilo próprio, com locais específicos onde encontram diversão e atuam, criando 

seus bens culturais, suas roupas e sua música. Tais lugares funcionavam como uma válvula de 

escape do tédio, do trabalho e da indústria cultural externa
6
. 

A New Wave foi movimento musical derivado do Punk e bastante presente no Rio de 

Janeiro. Sua atitude também é critica em relação à sociedade, mas não tão agressiva como o 

Punk, tomando deste a presença de palco e o jeito não convencional da vestimenta
7
·. Aqui a 

contestação sai um pouco do plano político-social e passa a ser do plano moral. 

As bandas que optam pelo estilo New Wave utilizam a cultura Pop para criar uma 

identidade jovem dentro do meio musical. Tanto nas letras quanto nas vestimentas são 

notados diversos símbolos culturais que pertencem ao universo jovem, como quadrinhos, 

referências a esportes da moda ou programas de TV. Diferentemente do Punk, a New Wave 

não procura romper com a sociedade, mas impor-lhe sua estética.    

Esses estilos proporcionam assim uma nova forma de linguagem e organização 

adotada por essa juventude que trazia novos questionamentos políticos. Agora veremos como 

essas novas atitudes foram usadas pelas outras culturas juvenis do período. 

 

AS CULTURAS JOVENS DA DÉCADA DE 1980 

 A década de 1980 é um momento único de transição política na história brasileira. 

Nessa época o país, que recebeu de volta os exilados políticos, graças a Anistia de 1979, 

retoma a lentos passos o espaço de participação da sociedade na política. Tal retomada muitas 

vezes entra em choque com o planejamento dos militares, criando uma disputa na qual haverá 

avanços políticos e retrocessos. 

Os jovens não ficam alheios a tais mudanças, eles criam uma forma própria de 

resposta, que durante muito tempo será criticada e vista como "alienada", por não se organizar 

em um "movimento" 
8
. Ao analisarmos a atuação política da juventude brasileira na década de 

                                                           
6
 ABRAMO, Helena Wendel. Cenas juvenis: punks e darks no espetáculo urbano. São Paulo: Scritta, 1994. 

7
 FRIEDLANDER, Paul. Rock and Roll: Uma História Social. 4°ed., Rio de Janeiro: Record, 2006.  p.364. 

8
 GROPPO, Luís Antonio. O rock e a formação do mercado de consumo cultural juvenil: a participação da 

música pop-rock na transformação da juventude em mercado consumidor de produtos culturais, destacando o 
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1980, não podemos cair no erro que nos alerta Ruth Cardoso e Helena Sampaio, e esperarmos 

uma atitude e organização tal qual a juventude de 1960
9
. Esses jovens possuíam vivências e 

questionamentos diferentes, gerando uma nova relação com a sociedade e novas formas de 

interferência política. Afinal, devemos lembrar que somos reflexos da essência de nosso 

tempo. 

...estávamos vivendo o começo da abertura política, então o natural, e 

éramos muito cobrados por isso, era que montássemos textos dos caras que 

ficaram proibidos, caso do Vianinha (Oduvaldo Vianna Filho) e Paulo 

Pontes. Só que eles foram tão objetivos com relação a seu tempo que não 

diziam nada à nossa geração.
10

 

Parte dos jovens da década de 1980 começa a desenvolver um novo tipo de cultura que 

ganha força no período. Abre-se espaço para a discussão de novos temas apresentados por 

esses jovens e que durante muito tempo foram considerados tabus, tanto pela direita quanto 

pela esquerda, como nos lembra Nelson Motta: 

A MPB, a geração mais tradicional, dizia que a garotada dos anos 1980 foi 

criada sob a ditadura, não pôde ouvir nada, não viu determinados filmes, não 

leu alguns livros e matérias nos jornais. Foi criada na alienação. Engano 

total! Porque essa juventude veio com muito mais fúria e informadíssima. 

Tanto que Cazuza e Renato Russo foram os primeiros a tocar em dois temas-

tabus para a esquerda e para a direita: sexo e drogas
11

. 

Por adotar essa atitude o rock passa a ser o centro dessa cultura, que expande e 

transforma o jovem no principal produtor e receptor cultural no período, criando diversos 

estilos próprios. "Nós, da Turma [grupo de jovens punks de Brasília], que criávamos nossas 

roupas, cortávamos nossos próprios cabelos, fazíamos broches e camisetas" 
12

. Junto com a 

música, há a divulgação em larga escala de todo um movimento cultural realizado por e 

pensado para os jovens, em várias mídias: cinema, artes plásticas, grafite, música, jornais, 

livros, artes visuais etc.  

 Um dos movimentos iniciais do processo de consolidação da cultura jovem na década 

de 1980 foi o teatro, através do grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone. O grupo era composto 

                                                                                                                                                                                     
caso do Brasil e os anos 80. Dissertação de Mestrado em Sociologia apresentada no Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, 1996, 312p. 
9
 CARDOSO, Ruth e SAMPAIO, Helena. Bibliografia sobre juventude. São Paulo. Edusp, 1995. p.24. 

10
 Maria Padilha, atriz, integrante do grupo teatral Pessoal do despertar, sobre a escolha da peça O despertar da 

primavera de Frank Wedekind, citado por BRYAN, Guilherme. Quem tem um sonho não dança: cultura jovem 

brasileira nos anos 80. Rio de Janeiro: Record, 2004. p.41. 
11

 Nelson Motta, compositor e jornalista, citado por PICCOLI, Edgar. Que rock é esse?: a historia do rock 

brasileiro contada por alguns de seus ícones. São Paulo, Globo, 2008. p.79. 
12

 Ana Galbinski, citada por MARCHETTI, Paulo. O diário da turma 1976-1986: a história do rock de Brasília. 

Brasília: Pedra na Mão, 2013, 2° edição. p.23. 
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por jovens artistas - como Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé e Evandro Mesquita - e 

começou a fazer sucesso no final da década de 1970 com a peça Trata-me Leão. Esses jovens 

apostam numa nova linguagem teatral, deixando de lado a politização e discutindo assuntos 

de seus cotidianos, priorizando uma linguagem mais coloquial e urbana. "Tinha mais clima de 

show do que de teatro... Era peça de teatro, mas tinha energia não comportada, rock'n'roll, até 

de falar!" 
13

. Tal linguagem, urbana e descompromissada, será essencial para o sucesso da 

banda Blitz, em 1982, e, posteriormente, as outras bandas cariocas. 

 O cinema brasileiro foca também nessa juventude, realizando filmes onde os jovens 

são protagonistas e buscam seus sonhos, a partir de uma trilha musical embalada pelas bandas 

de sucesso da época, que também faziam participação
14

. Apesar dos diretores já não serem 

jovens, Antônio Calmon já tinha 36 anos quando lançou Menino do Rio (1981) e Lael 

Rodrigues tinha 33 quando lançou Bete Balanço (1984), os atores e a trilha sonora era 

composta basicamente por jovens, levando suas culturas e referências para as produções. 

 A abertura política também abriu espaço para gêneros artistas marginalizados, como o 

grafite, que em São Paulo e no Rio de Janeiro atinge seu auge, e um novo tipo de humor. O 

humor de costumes, um tipo de comédia baseada em questões cotidianas é repaginado a partir 

de uma visão jovem. Nas músicas do rock carioca, veremos nitidamente esse tipo de humor, 

algumas bandas a utilizam tanto para fazer uma crítica política, dos costumes ou até mesmo 

para ilustrar uma situação do seu dia-a-dia. No meio jornalístico há três publicações que 

alcançam sucesso através desse tipo de humor. 

 A primeira foi a revista Chiclete com Banana, lançada em outubro de 1985 pela Circo 

Editorial, a revista em quadrinhos trazia diversos personagens dos cartunistas Angeli, Glauco,  

Laerte entre outros. Com a advertência de conter "cenas de sexo, drogas e rock'n'roll"
15

, a 

revista vai se caracterizar por um humor anárquico através da linguagem dos quadrinhos, 

lembrando o de Robert Crump
16

. Logo no primeiro editorial Angeli já expõe o tipo de humor 

que a revista seguirá: 

Não vamos encher o seu saco narrando as desventuras do desenhista 

nacional contra um bando de patos afeminados e não assumidos...nem vamos 

achar que humor é coisa tão importante a ponto de derrubar o governo da 

Cisjordânia, se é que lá tem um governo. Queremos com esse gibi - ou seria 

                                                           
13

 Evandro Mesquita, citado por BRYAN, Guilherme. Op. Cit. p.23. 
14

 Como Bete Balanço (1984) e Rock Estrela(1985)  
15

 BRYAN, Guilherme. Op. cit. p.311. 
16

 Robert Crumb é um escritor de quadrinhos norte-americano, considerado um dos pais do movimento 

quadrinista underground, na década de 1960. 
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revista? - apenas beliscar a bunda do ser humano para ver se a besta 

acorda
17

. 

 As outras duas apostam na mesma forma de humor, notícias inventadas. O Casseta 

Popular e o Planeta Diário foram periódicos criados a princípio como pequenos jornais, sendo 

o primeiro vendido em bares, faculdades e na praia pelos próprios jornalistas. A criação de 

manchetes anárquicas e absurdas, associada a um linguajar coloquial, ajudaram no sucesso 

dessas publicações, que muitas vezes contribuíam entre si. Os dois grupos se lançam juntos na 

televisão, primeiro através do especial Vandergleysson Show, em 1987, na TV Bandeirantes e 

posteriormente trabalhando como redatores do programa TV Pirata, que tinha entre seus 

atores membros do Asdrúbal Trouxe o Trombone. A influência dessas publicações era 

tamanha que em 1988 lançaram a campanha de prefeito do Macaco Tião, do zoológico do Rio 

de Janeiro
18

, com direito a um “showmício” com a participação da banda Ultraje a Rigor e do 

guitarrista Celso Blues Boy. Como a votação ainda era por cédula, os eleitores entraram na 

brincadeira e Tião alcançou o terceiro lugar nessas eleições.  

 Sua relação com a política será diferente, eles se viam cansados da antiga forma que se 

fazia política e apostam nessa nova forma, a partir do absurdo. Tal visão os levou a entrar em 

confronto com a esquerda tradicional. Em julho de 1985 Claudio Paiva, um dos criadores do 

Planeta Diário e que já havia passado pelo Pasquim, criticou a visão da primeira geração 

desse jornal, declarando que o trabalho de Henfil "tem bons inserts, mas quando faz 

panfletagem, é um lixo" 
19

. Isso gerou uma discussão nos meios de comunicação, com Henfil 

acusando o grupo de apelar para o besteirol e piadas preconceituosas no jornal O Globo
20

. 

 A partir do sucesso do Rock in Rio, a televisão abre espaço para a produção de 

programas voltados para os jovens. Entre 1985 e 1988 ela exibirá o programa Armação 

Ilimitada, um programa que usa uma linguagem jovem através da referência de quadrinhos e 

filmes de ação e possuíam um ritmo de videoclipe. Seus atores faziam sucesso como "a 

geração saúde", ligada ao surfe. A série mostrava as aventuras de dois amigos, Juba (Kadu 

Moliterno) e Lula (André De Biase), que participavam desde atividades esportivas a trabalhos 

de dublês e formavam um triangulo amoroso com Zelda Scott (Andrea Beltrão).  A Globo 

também apostou em programas musicais como Mixto Quente, onde mostrava shows das 

bandas do BRock na praia da Macumba e do Pepino, no Rio de Janeiro, durante o mês de 

janeiro de 1986. 
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Angeli, citado por BRYAN, Guilherme. Op. cit. p.311. 
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 DAPIEVE, Arthur (org.). Antologia do Casseta Popular.  Rio de Janeiro: Ed. Desiderata, 2008. p. 85-97 
19

 Claudio Paiva, citado por BRYAN, Guilherme. Op. Cit. p.306. 
20
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 O rock acaba sendo a principal ligação entre essa cultura, devido à questão da atitude, 

o gênero acaba se impondo como o representante cultural principal dessa geração. Não 

podemos pensar que, devido a isso, não houve o desenvolvimento de outros gêneros musicais. 

O movimento Hip-hop em São Paulo também surge nesse período, lançando seu primeiro 

disco, a coletânea Cultura de Rua, em 1988, pelo selo Eldorado. É curioso notar que, mesmo 

sendo gêneros musicais distintos, o Hip-hop consegue gravar esse disco graças ao rock. Esse 

disco foi produzido por Dudu Marote, Nasi, André Jung e Akira S, os três últimos são 

roqueiros – Nasi e Jung da banda Ira! e Akira S da banda Akira S & as garotas que erraram. 

Essa troca de experiência entre os músicos ajudou a abrir os caminhos para que o movimento 

Hip-hop conseguisse lançar um LP. 

 Outras formas de cultura também conseguiram ganhar espaço: livros, artes plástica, 

moda, esportes, etc. Por isso não devemos analisar a relação entre rock e juventude sem 

passar por esse contexto cultural. A mudança no discurso e no jeito como eles se 

relacionavam com a política estava disperso entre os jovens no período; vários apresentavam 

esse questionamento, proporcionando uma maior interação entre eles. O rock se apresenta 

assim como um espaço de sociabilidade onde todas essas culturas acabam se encontrando 

 

CONCLUSÃO 

 Mark Mattern
21

, ao analisar a formação de comunidades e suas ações políticas, 

defende que a música serve para definir e manter uma comunidade diversificada - que nesse 

trabalho seriam os jovens brasileiros - promovendo distintas formas de ações para que esse 

grupo se imponha em seu meio; a música teria a função de "cola social", ao prender diversas 

identidades coletivas numa mesma comunidade, cujos conflitos de interesses geram 

negociações para tentar melhorar o convívio. 

 Logo, por mais que o rock tenha conseguido um grande destaque no período, não 

podemos pensar que isso foi obtido de forma isolada. Todas as outras formas culturais feitas 

pelos jovens foram importantes para que o estilo conseguisse despontar e se consolidar. Há 

uma intensa troca de experiências entre os jovens que produziam tais culturas, levando-os a 

participarem de várias atividades. Forma-se então, como dito acima, uma comunidade que 

agregava diversas identidades distintas, que aceitavam se unir com o objetivo de ganhar um 

destaque maior em seu meio.  

                                                           
21
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 Partindo dessas questões, podemos afirmar que, diferente das décadas de 1950 (onde 

não houve uma identificação entre os jovens e os cantores de rock), de 1960 (onde havia uma 

rixa entre MPB e a Jovem Guarda, impedindo que o rock se consolidasse no país) e de 1970 

(onde alguns músicos buscaram permanecer no underground, devido a uma ideologia que 

privilegiava o rock marginal, enquanto os que tentavam aparecer na mídia sofriam com as 

barreiras impostas pela ditadura militar e pelo descaso que as rádios faziam com o rock 

nacional), na década de 1980 há uma ligação entre as culturas jovens para se impor na cultura 

brasileira, a partir de várias vertentes, tendo o rock como principal representante e voz da 

juventude. Nesse ambiente de intensa produção cultural jovem associada com a necessidade 

desse grupo impor o seu lugar dentro da cultura brasileira, é que o rock encontra espaço para, 

depois de quase 30 anos, se consolidar no Brasil. 
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O CASO BAMPI: ASPECTOS DA CRÍTICA DE ARTE NO SALÃO DA 

PRIMAVERA DE 24 

Marcos Vilela
1
 

 

É questionável dedicar algumas linhas a Ricardo Bampi, artista que hoje possui total 

irrelevância em nossa história da arte quando tratamos de suas obras – estas, deve-se dizer, 

desaparecidas ou com registros iconográficos de difícil localização. Ainda mais questionável 

pelo motivo de sua presença, ou melhor, resto de vida, se prolongar apenas como detalhe bio-

gráfico de trajetória alheia. Assim, sabemos de Bampi apenas quando lemos publicações que 

tratam da formação de outro artista, Oswaldo Goeldi. Nestas, no momento em que as cronolo-

gias atingem a década de 20, o ano de 1924 funciona como espécie check point. Exnihilo, 

Bampi surge,ensina as técnicas de xilogravura a Goeldi – técnicas que fizeram este passar do 

desenho a bico de pena à gravura, meio de expressão que lhe permitiu verdadeiro salto formal 

– e, de pronto, tão abruptamente quanto antes, ele, Bampi, some. Essa tendência principia 

notadamente a partir dos anos 80, época em que o próprio Goeldi é reavaliado por críticos 

contemporâneos, que então revisavam a historiografia da arte moderna brasileira e termina-

ram por lhe conceder proeminência depois de ele restar um tanto esquecido – vivendo como 

“artista de artistas” – após sua morte em 1961.  

Em oposição ao chamado “modernismo oficial”, na conhecida sucessão que vai de A-

nita Malfatti, passa por Tarsila do Amaral e culmina com Candido Portinari, tais críticos – 

diga-se, Carlos Zilio, Ronaldo Brito e, mais tarde, Rodrigo Naves
2
– apontavam em Goeldi um 

eixo de desvio para outro modernismo, possibilitando tanto uma compreensão não-anedótica 

ou panfletária da identidade brasileira quanto uma passagem singular, baseada na forma e na 

experiência, para a arte contemporânea, que, à época, vivia o início da lenta institucionaliza-

ção do concretismo.
3
 Nos limites aos quais devo me ater, friso que este panorama serve ape-

nas para fixar alguns pontos úteis para esta apresentação, pois, como não poderia deixar de 

ser, a abordagem desses críticos envolve sutilezas, especialmente maior atenção ao desenrolar 

                                                 
1
 Mestrado PPGMA/FCRB 

2
 ZILIO, Carlos. O outro do modernismo.In: ZILIO, Carlos (org.). Oswaldo Goeldi. Rio de Janeiro: Solar Grand-

jean de Montigny; PUC/RJ, 1981, p. 9-10; BRITO, Ronaldo. Goeldi: o brilho da sombra. In: BRITO, Ronaldo & 

LIMA, Sueli de (org.). Experiência crítica. São Paulo Cosac Naify, 2005, p. 295-299 (publicado originalmente 

emNovos estudos, São Paulo,Cebrap, n. 19, dez. 1987, p. 73-78) e NAVES, Rodrigo. Goeldi. São Paulo: Cosac 

& Naify, 1999. 
3
 NAVES, Rodrigo. Um azar histórico: sobre a recepção das obras de Hélio Oiticica e Lygia Clark. In: O vento e 

o moinho. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 200-201, 206-207 e 214-215. 
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de seus argumentos, e portanto seria desonesto considerá-los facilmente redutíveis a formula-

ção tão homogênea.Pois bem, ressaltado isso, saltemos aos anos seguintes à morte de Goeldi.  

Na publicação que contém a maior quantidade de dados biográficos a respeito de Gol-

di, ainda é dada existência menos pontual a Bampi. De 1966, tanto mais loquaz por seu esco-

po, o ensaio biográfico-sentimental intitulado Goeldi, escrito por José Maria dos Reis Júnior, 

amigo de longa data do biografado, mas também coetâneo de Bampi, dedica-lhe dois parágra-

fos: 

 

Por volta de 1924, estava morando em Niterói, na praia de Boa Viagem, o ar-

tista Ricardo Bampi, brasileiro, da cidade de Amparo, no Estado de São Paulo, mas 

que vivera e se educara na Alemanha, de onde regressara depois da guerra de 1914. 

Segundo Quirino da Silva, Bampi era um escultor completo, que até fundia suas pró-

prias peças; segundo Goeldi, era mais um artista dedicado à cerâmica. Ambos, porém, 

são acordes em que era um artista culto e para o qual as artes gráficas não possuíam 

segredos. 

Bampi, ao chegar da Europa, conheceu Quirino da Silva na Sociedade Brasi-

leira de Belas Artes, na qual este era segundo secretário; deve ter conhecido Goeldi, 

eventualmente, em uma travessia de barca e, sendo que os dois artistas brasileiros fa-

lavam alemão, entenderam-se com facilidade. Naturalmente, os três se encontraram na 

Sociedade de Belas Artes, que Oswaldo visitava. Nesses encontros, é que deve ter 

nascido em Quirino e em Oswaldo, camaradas desde a exposição do Liceu, a ideia de 

frequentarem o atelier da praia de Boa Viagem, para aprenderem xilogravura.
4
 

 

Somando exatas 17 linhas na publicação original em grande formato, esse enredo aco-

lhe mais do que aquela simples informação necessária ao salto de Goeldi. Aqui, ela aparece 

como desfecho de uma série de relações, que, retroativamente, compreende a amizade com 

Quirino, depois com Bampi. E, por fim, a formação do próprio Bampi contada junto às consi-

derações que dele tinham Quirino e Goeldi. O tom de certeza do primeiro parágrafo, contudo, 

contrasta com o tom do segundo. Dados concretos dão lugar a vacilantes tempos verbais con-

dicionais e a advérbios que dão ordem ao acaso para garantir o encontro de Goeldi com Bam-

pi. E, mais importante, de alguma forma, colocar Goeldi no ateliê de Bampi. Afinal, esse é o 

objetivo da narrativa. Em 1924, Goeldi tem de travar tal contato para aprender as técnicas de 

xilogravura que lhe transformariam no grande artista que, ainda segundo José Maria, trilhou 

caminho solitário e – embora tenha ganhado alguns prêmios por volta dos anos 50 – de escas-

so reconhecimento até sua morte, como dito, em 1961.  

                                                 
4
 REIS JÚNIOR, José Maria. Goeldi. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, p. 17-18. A referência ao 

Liceu, isto é, ao Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro é por conta da primeira exposição que Goeldi fez no 

Brasil, ainda em 1921. Embora isso situe um pouco mais a citação, abordar tal fato extrapolariao interesse e o 

viés deste texto, apesar de incidir sobre o temada crítica de arte brasileira nos anos 20. 
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Creio já ser possível identificar o paralelo. De fato, pergunto, a figura solitária não se-

ria lastro embutido à figura singular? Pois, nos dois argumentos, frisada a diferença de inten-

sidade no apagamento das origens, há certa maquilagem,conforme a distância temporal cres-

ce, que alimenta a dimensão mítica de Goeldi como alguém que se autoconstruiu, voluntaria-

mente, exnihilo, por geração espontânea. Por outro lado, como consequência, Bampi esmaece 

com suas proporções cada vez mais diminuídas. Mesmo Goeldi contribui para tanto. Em rara 

menção que lhe faz – infelizmente registrada apenas como paráfrase de uma entrevista –

Goeldi reduz a probabilidade de qualquer ascendência, senão técnica, sobre si próprio,e diz 

que Bampi “se dedicava mais a um trabalho decorativo.”
5
 A declaração, à altura em que foi 

feita, 1956, possuía, como ainda hoje, se for preciso dizer, o peso do descrédito. Nesse anda-

mento, retirado o chão material onde se consumam e se desdobram os acontecimentos, o que 

se perde é a tessitura da história em favor de reescritas ideológicas da sucessão dos eventos. 

Com essa posição ressaltada, meu propósito é tentar desbastar um bocado da irrelevância de 

Bampi e compreendê-lo nos termos de sua presença nos anos 20. Adianto, para que seja a-

companhado de perto, que o escavar das fontes permite concluir pelo inverso do que nos foi 

legado. Pois, à época, Bampi não só recebe maior destaque do que Goeldi. Com efeito, no 

embate entre a crítica do período, dividida em uma vertente ainda acadêmica e outra, vere-

mos, ainda incipiente, sua obra assume função de ponta de lança para esta última investir con-

tra preceitos renitentes na estética do período. Assim sendo, no que segue, procuro tratar si-

multaneamente da relação umbilical entre Bampi e Goeldi, e vice-versa. 

No início dos anos 20, não há espanto em chamar de abrasivo o clima relativo às dis-

cussões sobre a renovação das artes no panorama nacional. Com todos os poréns que aos pou-

cos vão se espessando e matizando a historiografia do modernismo, é inegável que havia uma 

oposição entre gerações. Modernos versus passadistas, dizia-se. A falta de entendimento con-

ceitual de ambos os lados – inspiração à famosa blague “Sou passadista, confesso”, lançada 

por Mário de Andrade em seu “Prefácio Interessantíssimo” de 1922
6
– definia essa disputa, 

mas, no entanto,ainda se podia firmar clara diferença que, àquela altura, se fazia entre as pro-

postas de atualização estética que existiam no amplo espectro da repadronização à ruptura. 

Nesse mesmo caráter ambíguo se insere o Salão da Primavera, ocorrido no Rio de Janeiro. 

Desde sua primeira edição, realizada no segundo andar do Liceu de Artes e Ofícios, entre ja-

                                                 
5
 GOELDI e sua arte: “ainda tenho surpresas” (entrevista a Anna Letycia). Para Todos. Rio-São Paulo, 2ª quin-

zena set. 1956, p. 4. 
6
 ANDRADE, Mário de. Prefácio interessantíssimo.In: Paulicéia desvairada. São Paulo: Casa Mayença, 1922, 

p. 10. 
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neiro e março de1923, o que se objetivava era constituir um espaço de liberdade para toda e 

qualquer manifestação artística – e daí seu nome se referir não à estação do ano, mas, metafo-

ricamente, ao “renascimento” da arte brasileira – de modo a enfim emparelhar nosso meio 

com o circuito europeu. Contudo, tal intenção resultava nula quando posta em funcionamento. 

Apesar de idealizado como oposição à padronização acadêmica que a Escola de Belas Artes 

promovia em seu ensino, também ele fixava seus limites quanto às soluções individuais e, 

consequentemente, às investigações formais.Talvez não exista melhor exemplo disso do que 

as declarações feitas à imprensa, tanto a fim de divulgação quanto na abertura do Salão, por 

um de seus organizadores, o pintor Mário Tullio, colocado como porta-voz do certame no 

qual também expunha, que, nelas, fazia questão de ressaltar a estrita vinculação entre beleza e 

moral, segundo ele visível no Salão, que deveria estar presente em toda manifestação artísti-

ca.Vaga fora de seu tempo,essa relação intrínseca ecoa a crítica do período. Único a cobrir a 

exposição, o crítico Frederico Barata esclarecia, em sua coluna no jornal O Brasil,
7
 que a pro-

cura por liberdade se dava pela necessidade de encontrar “um caráter de beleza espiritual ca-

paz de suplantar a beleza proporcional” dos modelos –tomados por sinônimos – acadêmicos 

ou clássicos. Contudo, dentre as fontes que poderiam oferecer suporte a tal pesquisa, somente 

as teorias do impressionismo, do construtivismo russo – especificamente a pintura de Marc 

Chagall – e do retorno à ordem são listadas como princípios convenientes. Com suas maiores 

aproximações à verdadeira beleza, segue o argumento, serviriam para reparar toda “situação 

anárquica” corrente nos ensaios modernos que se viam no “futurismo intransigente”, na “ge-

ometria linear de um cubismo exagerado” ou na “apologia da loucura e da libertinagem artís-

ticas” (estas últimas prováveis referências ao surrealismo e ao abstracionismo) – todos, feliz-

mente, de acordo com Frederico, não exibidos no Salão. Moral, portanto, no caso, se tratava 

especialmente de erigir um novo padrão que limitasse a experiência estética às categorias que 

não se dirigiam ao questionamento da realidade em seus diversos níveis. 

Dito isso, fica patente que o Salão não representava uma abertura às vanguardas e, 

consequentemente, muito menos ao propalado renascimento. Afinal, na letra, seu paradoxal 

programa acolhia; na prática, dispensava. E, mais relevante, assim fazia com movimentos 

artísticos que nele nem figuravam. Mas, vale notar, se seu intuito de ir contra o ensino da Es-

cola de Belas Artes acabava por se combinar com o interesse da crítica ainda ligada à acade-

mia, criando uma aliança de forças inesperada, a partir daí percebemos que entre a oficialida-

                                                 
7
 BARATA, Frederico. No Salão da Primavera: uma rápida impressão dos trabalhos expostos. O Brasil. Rio de 

Janeiro, 29 jan. 1923, p. 3. 
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de e o dissenso, digamos, não existia muita distância. Há poucos meses, exatamente em no-

vembro do ano anterior, alguns artistas que agora expunham no Salão da Primavera já haviam 

tido parte na Exposição Geral, sancionada pela Escola de Belas Artes, com obras que não se 

afastavam das maneiras,ora à moda retorno à ordem, ora à moda impressionista,que então 

apresentavam. Isto é, mantinham-se modelos prévios à composição, que era acabada com 

mesclas desses estilemas em sua aparência final. Aliás, com a presença, nessa mostra oficial, 

de Eliseu Visconti, então já dominando, sem pastiches, a técnica da luz impressionista, e de 

Hélios Seelinger, expressionista de panteísta temático cuja forma volta e meia tendia para o 

mau-gosto, que pela lógica da oposição caberiam apenas no Salão da Primavera, o que parece 

se conformar é mais um enfrentamento geracional em vez de uma disputa entre tendências 

artísticas. Os novos, nem tão novos assim em matéria de arte, pediam espaço. 

Essas posições se desenvolvem no intervalo após o término do ano e o planejamento 

para as exibições do ano seguinte. Ao invés de reconhecer o parentesco entre as obras expos-

tas no Salão da Primavera e na Exposição Geral, como a admitir que nas configurações atuais 

os dois certames competiam pelo mesmo território, mas justificando que precisava se defen-

der institucionalmente contra o amadorismo, a comissão julgadora da Escola de Belas Artes 

decidiu por ser mais rígida em sua próxima seleção.Por sua vez, o Salão da Primavera, cuja 

inscrição à primeira edição já fora sujeita apenas ao envio dos trabalhos dentro do prazo, man-

teria tal disposição, mas, talvez a fim de efetivar seu programa, teria seu comitê de organiza-

ção recomposto. Antes formado por Mário Tullio, Porciúncula de Morais, Manoel Santiago, 

Bas Domenech e Manoel Faria, com exceção deste último, todos deixariam suas funções. As-

sumiriam, ao lado de Manoel, Paulo Mazzuchelli, Modestino Kanto, João Azevedo e Quirino 

da Silva. Sabendo disso, cogito se o motivo da ausência de trabalhos de vanguarda na primei-

ra edição do Salão não teria sido, de fato, a desconfiança dos artistas em relação aos organiza-

dores, posto que o aceite, outro fator de relevo à participação,era facilmente garantido por 

conta da dispensa de qualquer critério estético. Penso assim, pois, com esse novo grupo, cessa 

a prédica moralizante, que simplesmente desaparece das declarações de seus membros. Com-

pletando a movimentação dos atores desse ínterim, sem alterações permaneceria o comporta-

mento da crítica, com a manutenção de sua renitência de gosto que seria destilada, agora com 

diversos graus de acidez, em suas avaliações. 

Esses elementos se conjugam de modo sugestivo na segunda edição do Salão da Pri-

mavera, em 1924. Desde sua abertura, no dia 26 de janeiro, novamente no segundo andar do 

Liceu, era noticiado pela imprensa que naquele ano a exposição havia acolhido muita coisa 
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extravagante. Não à toa, escrevendo agora na Gazeta de Notícias, o crítico Frederico Barata 

volta aos seus temas de outrora.
8
Após reafirmar a opinião de que era necessário suplantar a 

beleza proporcional do estilo acadêmico, mas dentro de limites, Frederico abre combate – 

palavra escolhida por ele próprio – contra o Salão da Primavera em seu arranjo atu-

al.Contrariado em sua crítica anterior, que,vimos, encerrava verdadeiro programa por suas 

adesões e recusas, ele, Frederico, apontava que o ideal de liberdade desaguara no disparate 

que, no Salão de 1924, se manifestava na presença de um modernismo com os “exageros do 

absurdo” das vanguardas, o que retirava todo valor dos trabalhos expostos. O argumento lan-

çava mão da “evolução do cubismo”, em cujo retorno à ordem seus próprios criadores haviam 

há pouco reconhecido a morte desse movimento, para descartar a continuidade de experimen-

tos plásticos radicais. No caso específico ao qual o reparo se aplicava, segundo a visão do 

crítico, não cabiam mais as incursões expressionistas vistas no Salão, pois, para ele, já data-

das.  

Este conceito de Frederico, que procurava dissimular sua virulência em justificativas 

de cunho histórico, todavia, era apenas corolário de diferente intensidade comparado aos juí-

zos de outros críticos. Flexa Ribeiro, que na ocasião desta segunda edição foi o primeiro críti-

co a assinar coluna, no jornal O Paiz, sobre o Salão, utilizava orientação mais analítica para 

promover suas diferentes hipóteses, mas iguais preferências.
9
A partir de um breve panorama 

histórico feito a fim de expor qual seria o problema a ser enfrentado pelos artistas brasileiros, 

desde a orientação acadêmica até a pretendida renovação, Flexa sustenta que no vínculo entre 

o Brasil e o centro artístico internacional, isto é, a França, ficara estabelecida uma relação de 

importação que jamais fora atualizada. Aqui, a contínua proeminência do estilo acadêmico 

ignorava sua caducidade em sua própria latitude de origem. O xis da questão era que não so-

mente pela admissão de nova técnica automaticamente se resolveria a defasagem. Antes, co-

mo pressuposto à técnica e à forma, se fazia necessário suprir uma necessidade estética e en-

contrar uma sensibilidade que proporcionasse, aos artistas, diz o crítico, atingir “a vida [...] 

nos reenvios de um copo, à luz, no abandono de um jarro sobre a mesa, [enfim] na insuficiên-

cia aparente das coisas”, o que requeria um “conhecimento mais íntimo da natureza, de sua 

variedade, do âmbito de ar livre”.Primeiramente, portanto, uma adesão ao impressionismo. 

Daí, emparelhando investigação formal e estética, Flexa determinava etapas a serem seguidas. 

Para superar a arte acadêmica, cada artista deveria forjar, por si próprio, os elos da cadeia que 

                                                 
8
 BARATA, Frederico. O segundo Salão da Primavera. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 7 fev. 1924, p. 2. 

9
 RIBEIRO, Flexa. Salão da Primavera. O Paiz, Rio de Janeiro, 31 jan. 1924, p. 3. O grifo é do próprio Flexa. 
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ligavam o impressionismo até as vanguardas, identificando, nesse passo a passo de continui-

dades e rupturas entre os diversos movimentos encerrados nas correntes da arte moderna, o 

que mais se adequava à sua personalidade. Ao mesmo tempo, assim procedendo, os artistas 

contribuiriam na tarefa coletiva de preencher as lacunas de nossa história da arte.Do contrário, 

com o salto direto às vanguardas, como Flexa considerava que ocorria no Salão, teríamos a-

penas “os destroços de Paul Cézanne, flutu[ando] nas lagoas de Matisse e de Picasso”, ao in-

vés de passarmos pelo aprendizado de seus precursores. Por Manet, pelo próprio Cézanne, por 

Seurat, Signac e Gauguin. Ainda outro crítico, Lauro Demoro, também colunista do Gazeta 

de Notícias, embora de seu suplemento dedicado unicamente às artes literárias, plásticas ou 

científicas, em explanações comedidas e com tom poético um tanto artificial – como ele 

mesmo dá a ver, ao assinalar que buscava “frutos novos, de um outro sabor” – se deteria so-

bretudo na empreitada de descrever os trabalhos que lhe haviam agradado.
10

 A eleição, que 

alcança apenas aqueles nos limites do impressionismo, cujo método de pintura ao ar livre é 

elogiado como uma das principais conquistas da época, chega a acolher o pontilhismo e dedi-

car cumprimentos ao realismo. No entanto, quase de fora de sua “crônica apressada, feita ao 

correr da pena, baseada em impressões ligeiras”, como o próprio escreve, a despeito de sua 

coluna ocupar perto de uma página inteira e de ele, Lauro, conceder mais da metade dela aos 

estilos de sua predileção, resta uma sucinta menção aos “exotismos” presentes no Salão. Ape-

sar das preferências e do seccionamento de sua resenha, gênero que me parece adequado para 

defini-la em sua formatação, Lauro não coloca explicitamente questões de correção quanto a 

investigações formais. O que encontramos ao cabo de sua avaliação, momento no qual sua 

sequência de louvores se converte em eufemismos por conta da função que os trabalhos em 

exame cumpririam, é uma espécie de pedagogia às avessas dirigida ao público. A partir de 

uma citação do novelista e crítico francês Paul Adam, é conferido, às obras presentes no Salão 

da Primavera, o papel de paulatinamente educar as multidões, que, segundo a aliança de opi-

niões, não deteriam condições intelectuais para sentir as emoções suscitadas pelos exemplos 

da grande arte,e, portanto, deviam,antes de contemplá-los, com os tipos menores e rebaixados, 

mas justo por isso elogiáveis, aprender. 

Em suma, os julgamentos de nossa crítica se afastavam nos procedimentos e logo de-

pois se reencontravam nos juízos. Após reconhecerem a insuficiência tanto da disciplina como 

da falta de sensibilidade acadêmica, combinavam-se na proposta de uma repadronização da 

                                                 
10

 DEMORO, Lauro. O segundo Salão de Primavera no Liceu de Artes e Ofícios. Gazeta de Notícias, Rio de 

Janeiro, 3 fev. 1924, p. 1. 
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arte dentro das precisas limitações dos ismos permitidos, em cuja restrição de oferta os artistas 

deveriam escolher, como se estivessem a encher sacolas num bazar de estilos, quais condizi-

am com suas personalidades – na melhor das hipóteses – ou com as regras estabelecidas pela 

crítica. É provável que esse debate com ares de celeuma – especialmente pelo crescendo que 

passa das ponderadas linhas de Flexa e das dissimuladas de Lauro até as mais renhidas de 

Frederico – tenha sido causado por alguma efetivação, enfim, na segunda edição do Salão da 

Primavera, do tal ideal de liberdade. 

A primeira crítica sobre os trabalhos expostos no Salão, publicada sem assinatura no 

Jornal do Brasil, trouxera como destaque Ricardo Bampi.
11

Sua abordagem generosa contes-

tava a existência de artistas bons ou ruins e, ao contrário, admitia como critério valorativo a 

boa ou a má vontade no ato de considerar os trabalhos que suscitavam exame. Em respeito ao 

próprio método, o crítico anônimo descrevia a emoção que teve ao contemplar Oração, uma 

das três esculturas em gesso expostas por Bampi, como “qualquer coisa de tortura, de agonia, 

de desespero, que é pungente e angustioso.” Em sua forma, Bampi se utilizara de deformações 

para plasmar uma “mulher contorcida, [com] os braços estendidos em curva, como a apelar 

para um desconhecido”, o que, ao crítico, parecia se identificar, intrinsecamente, às sensações 

provocadas pela própria escultura, de modo a fazê-la “um símbolo das almas cheias de melan-

colia de sofrimento e de martírio, que é a alma dos homens.” Outra crítica da mesma lavra, 

conforme prometido por nosso crítico fantasma, mas desta vez sobre as pinturas presentes no 

Salão, ainda seria publicada.
12

 

Mantido o critério de avaliar segundo a impressão que o crítico se deixava sentir, no 

apanhado dos trabalhos dignos de nota se constituíra um rol de todos os estilos expostos, sem 

juízo de superioridade ou inferioridade para qualquer um, no qual resta apenas breve menção 

aos trabalhos de Goeldi: “uns desenhos misteriosos, quase penumbristas”, com “uns aspectos 

de ruas noturnas e miseráveis, singularmente pitorescos.” Pelo prisma do destaque a Bampi, e 

observando a pouca relevância dada a Goeldi, as críticas que foram feitas por Flexa Ribeiro, 

Lauro Demoro e Frederico Barata, vindas dias depois, ganham outra leitura, como se quises-

sem colocar as coisas no lugar. Entre o exame de Flexa, que procurou sustentar historicamen-

te a necessidade momentânea de não avançar além do impressionismo e a virulência de Frede-

rico, que simplesmente obliterou o valor da exposição, apontando para o expressionismo, co-

                                                 
11

 O 2º SALÃO DA PRIMAVERA: uma impressão sobre dessa exposição de arte. Jornal do Brasil, Rio de Ja-

neiro, 30 jan. 1924, p. 6. 
12

 O 2º SALÃO DA PRIMAVERA: uma impressão sobre a pintura. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 31 jan. 

1924, p. 8. 
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mo vimos, talvez o cuidado de Lauro em fixar categorias e etiquetá-las de acordo com seus 

critérios seja o ponto de virada que fixa um outro, digamos, passível de ser combatido. Afinal, 

naquele seu nicho dos “exotismos” estão recolhidos os mesmos artistas, dentre eles Bampi e 

Goeldi, em cuja estética o crítico anônimo do JB percebera a dissociação entre belo e beleza 

(se quisermos, o fim da relação moralizante entre ambos). Mas, diferentemente, sua resenha 

não os traria como destaques.
13

 Ao invés disso, eles seriam aglomerados pela etiqueta dos 

“exotismos”, e ainda receberiam a pecha de “bizarros”, tendo suas qualidades reduzidas a 

habilidades técnicas ou a eufemismos de personalidade. Bampi como escultor de “jovem inte-

ligência”. Goeldi, dentre os desenhistas participantes do Salão, como aquele que possuía 

“maior arrojo de concepção”. Contudo, ainda inferiores aos outros artistas. 

Espero ter conseguido fixar os termos do embate entre vertentes críticas, minimamente 

encetado a partir da inclusão desses últimos juízos anônimos. Para desenvolvê-lo, a fim de 

precisar os desentendimentos da crítica em relação à arte moderna, vale seguir a continuidade 

da recepção aos trabalhos de Bampi, pois é no entorno deles que tal embate se concretiza. 

Assim, com igual disposição apresentada por aquele crítico anônimo, o colunista social do 

mesmo JB, que por sua vez se ocultava sob a rubrica R. de R., faz uma análise de outra escul-

tura de Bampi, chamada Cansaço, em tom filosófico destoante das amenidades mundanas de 

sua seção.
14

 Ao refletir sobre “todo o desespero que se reconhece vão, toda a tristeza da luta 

inútil e [sobre] a humilde aceitação da derrota imposta pelos deuses adversos”, como escreve 

este novo fantasma, ele mesmo encontrava correspondências formais para tais sensações que, 

continua, “pesam naqueles ombros extenuados, premem naquele corpo lasso de vencido”. 

Porém, justo nesse padecer, R. de R. reconhecia a grandeza da escultura de Bampi; pois en-

contrava nele o “símbolo da condenação humana”, que, em vez de convidar ao desânimo, 

“antes exorta à peleja do ideal, ao sacrifício, ao tormento de servir ao bem, buscando a verda-

de, para sentira magnificência daquela desolação de semideus derrotado.”Na falta de registros 

dessas esculturas, duas gravuras de Bampi, Fardo [Die Last]e Maternidade [Die Schwange-

re], publicadas em 1917 nas edições fasciculadas nº 5-6 e nº 9-10 da revista semanal alemã 

Die Aktion, dão a ver como Cansaço e – lembremos – Oração provavelmente eram moldadas. 

                                                 
13

 DEMORO, Lauro. Idem, p. 1. 
14

 R. de R. Notas sociais: a esmo... Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 7 fev. 1924, p. 3. 
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Richard [Ricardo] Bampi, Die Last 

Die Aktion, Berlin, n. 5-6, 3fev.1917, p. 62 

 
Richard [Ricardo] Bampi, Die Schwangere 

Die Aktion, Berlin,n. 9-10, 3 mar.1917, p. 111 

  

Compostas por massas que se agarraram a um eixo, essas gravuras parecem seguir um 

processo escultórico, sendo possível supor que se tratam de ensaios para tanto. Assim se por 

um lado os volumes resultantes da aglutinação de matéria dão solidez aos corpos; de outro, ao 

mesmo tempo, escorrem e aparentam torná-los quase liquefeitos. As torções, plasmadas nos 

movimentos descendentes das figuras, que aparentemente não aguentam os pesos que lhes foi 

atribuído, confessam uma penosa individuação cujo conforto, me parece, seria encontrado 

apenas no retorno à matéria orgânica e indiferenciada que originara esses seres. Dito isso, não 

creio absurdo transpor essa apreciação às esculturas expostas no Salão. Pois, na primeira su-

gestão da forma – à qual a crítica desfavorável, a meu ver, se fixou – poderíamos perceber 

uma desistência da vida, que surge como fonte de infortúnio e dor (sentimentos, diga-se, nada 

edificantes, em especial para os temas tratados pelas esculturas). E, na segunda, que expande 

tal leitura ao observarmos o movimento espiral que fazem as figuras, ascendendo e formando 

cumes adelgaçados, enquanto seus corpos vão de encontro ao chão, se depositando em si 

mesmos, ficaria posta uma atitude de resignação que, por tênues laços, adere à existência real, 

isto é, a única possível. Nas sintéticas palavras de R. de R., que associava tal estética ao ex-

pressionismo, uma “arte [...] espelho da vida, amarga e profunda como a profundeza e a a-

margura que reflete.” 

Investida de ímpeto, a fim de selar o embate, a contestação final a Bampi, e por exten-

são aos artistas do Salão da Primavera, viria da pena do crítico Adalberto Mattos, em sua co-

luna no semanário O Malho.
15

 Com intuito de reavaliar um nome que todos vinham, diz ele, 

“louvando com entusiasmo; mas com entusiasmo exagerado e peculiar aos comentadores que 

julgam com o coração”, Adalberto questionava as qualidades dos trabalhos de Bampi, que, de 

                                                 
15

 MATTOS, Adalberto. Antonio Maria da Silva. O Malho, Rio de Janeiro, 16 fev. 1924, p. 9. Nesta crítica,há 

confusão,pelo nome que vai no seu título, sobre o efetivo nome do escultor Antonio Maria Ribeiro. O grifo é 

meu. 
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acordo com sua visão, não resistiriam a “uma pesquisa mais ou menos severa.” Mas tal inves-

tigação não se dá.Em lugar da ação proposta, Adalberto passa à desabrida desqualificação de 

Bampi, duvidando mesmo da seriedade de Cansaço, que lhe aparecia como mero divertimen-

to, afinal, para ele, “se aquilo [era] expressão de arte pura como quer[iam] os ultramodernis-

tas, dev[iam] os nossos mestres mudar de vida e a mocidade, por sua vez, fazer uma fogueira 

com tudo o que está dentro da Escola de Belas Artes.” Este rechaço, acompanhado da defesa 

à velha instituição mal ou bem por todos combatida em sua atual configuração, entretanto, 

servia de mote para Adalberto comentar uma obra de um escultor português. Marcando con-

traste, Adalberto conta que saíra do Salão, no Liceu, “com a alma aos trambolhões pela quan-

tidade de exotismos lá existentes”, rumara até o Real Gabinete Português de Literatura, nas 

proximidades, e se pusera “a contemplar uma verdadeira maravilha de ourivesaria”, Altar da 

Pátria de Antonio Maria Ribeiro. Não bastassem essas linhas, seu arremate deixava clara sua 

posição mais retrógrada do que aquelas de seus pares, pois o que o entusiasmava no Altar da 

Pátria era o sentimento de “verdadeira religiosidade” nele presente. E, ainda, sua evocação da 

herança portuguesa: caravelas e Camões. 

 

Antonio Maria Ribeiro 

Altar da Pátria [detalhe], 1922 

 

Fotografia de Casa Fotográfica Guedes, autoria de 

Henrique Antonio Guedes de Oliveira ou Constantino 

Guedes, 1922 

 

Arquivo Municipal de Mafra, Portugal 

  

De maneira franca, creio, aí fica estampado um momento do embate interno àcrítica de 

arte nos anos 20. De um lado, sem negar que não eram um amontoado de partes idênticas, os 

críticos que mantinham o requisito moral à prática artística, portanto ainda ligados às conven-

ções, representadas ora nas prescrições formais, ora nas limitações estéticas, que diziam com-

bater. De outro, aqueles que esposavam nova sensibilidade, à procura de compreender a práti-

ca artística em uma ampla gama de experiências possíveis, inclusive como manifestações es-

téticas negativas, que estariam associadas às formas propriamente contemporâneas. No con-

fronto entre esses níveis é difícil não querer enxergar, replicado, o enfrentamento geracional 

entre artistas, que desde então se encontravam contrapostos internamente, por conta da defini-
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ção de um subgrupo, a partir da categoria dos “exotismos”, nascida de um dos lados da oposi-

ção da crítica consigo mesma. Assim, pergunto, estendendo o programa do Salão, além de 

renovar a arte não caberia também atualizar a crítica? E, ainda outra pergunta, tal necessidade 

não teria sofrido travo, pela falta de sensibilidade afinada com o tempo presente, revelada na 

autoridade de juízos renitentes exercidos por uma parcela da própria critica? Pois se existia 

algum avanço em haurir padrão mais recente na arte francesa, especificamente no impressio-

nismo, o ensinamento crítico importado da mesma latitude, por sua vez, surgia por aqui com 

seu conceito-chave falseado. Desde Baudelaire, a crítica de arte recusava a função de emitir 

julgamentos externos a respeito de qualidade ou correção. Pois, ao colocar a figura do artista 

no centro de sua consideração, Baudelaire fez com que a crítica precisasse assumir a devida 

perspectiva para reconstituir o “percurso expressivo” – como diz Argan – particular ao pro-

cesso de criação artística.
16

Essa tomada de posição permitiria bem compreender a personali-

dade de cada artista, seu individualismo e seu temperamento, nas palavras de Baudelaire, “a 

partir de um ponto de vista exclusivo, mas de um ponto de vista que abr[e] o maior número de 

horizontes”,
17

que daria a sensibilidade a ser emulada para que as obras analisadas fossem 

compreendidas em seus próprios termos de fatura, desde elaboração até efetivação.A admis-

são dessa parcialidade mediada pelo outro artístico está na base da moderna crítica de arte, 

que, pelo conceito de personalidade, participa em simbiose dos processos que avalia.
18

A re-

boque, a adesão a tal princípio põe em cena uma estética ambígua e ambivalente cujo lastro é 

a irredutibilidade de experiências singulares decorrentes de pontos de vista exclusivos, porém 

panorâmicos. Não à toa, escreve Baudelaire, tais pontos revelariam “a variedade na unidade, 

ou as diversas faces do absoluto”.
19

De tal feita, as categorias de belo e feio deixam de possuir 

aparências que lhes seriam intrínsecas. Em outras palavras, a partir de Baudelaire desfaz-se 

um alicerce sempre idêntico e atemporal, que é substituído por uma estética que se circuns-

creve historicamente. Assim, embora tenham utilizado características que tocavam o conceito 

de personalidade, um lado da crítica que em 1924 escrevera sobre o Salão, tanto acostumado 

ao hábito acadêmico como preso à sensibilidade moldada por essa mesma disciplina, vimos, 

acabou por erroneamente preenchê-lo de conteúdo imutável. Enquanto isso, um outro lado, 

                                                 
16

 ARGAN, Giulio Carlo. Delacroix e o “romantismo histórico”: § 4, A crítica de Charles Baudelaire a Dela-

croix. In: Arte moderna na Europa.São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 380-383. 
17

 BAUDELAIRE, Charles. Salão de 1846: § 1,Para que serve a crítica? In: Poesia e prosa, Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, 1995, p. 673. 
18

 ARGAN, Giulio Carlo. A arte do século XX: § 14, A crítica. In: Arte moderna na Europa. São Paulo: Compa-

nhia das Letras, p. 481-486. 
19

 BAUDELAIRE, Charles. Idem, p. 674. 
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ainda incipiente, como disse no início, esboçava uma crítica que aos poucos tomaria fôlego 

para esgrimir contra as bolorentas instituições do gosto e, que, deixando um fio solto, faria a 

ponte ao nosso turbulento modernismo. 

Fechando, preciso retornar a Bampi e Goeldi. Pelo que encontramos nas fontes – salvo 

novas descobertas – fica patente em que direção, apesar dos pesares, a balança pendia em 

1924. Assim, como intui Borges em seu curto e percuciente ensaio sobre os precursores de 

Kafka, são estes que possibilitam que escavemos outros sentidos na obra do escritor tcheco. E, 

em direção oposta, é nossa leitura de Kafka que nos permite afinar nossos juízos sobre seus 

precursores e relacioná-los entre si, quando, entre eles, anteriormente, não havia laço algum.
20

 

Para concluir a partir dessa reflexão, gostaria de rever aquele segundo parágrafo de José Ma-

ria Reis Júnior. Pois, ao invés de especular sobre esbarrões fortuitos, podemos cogitar se 

Bampi e Goeldi não teriam travado relação – ainda que apresentados pelo amigo comum, Qui-

rino – após um reconhecimento, no Salão de 1924, de afinidades em seus, digamos, “exotis-

mos”. E daí sim ao conhecido rumo ao ateliê na praia de Boa Viagem. Creio que tal hipótese, 

que articula passado e futuro em chão material, se presta melhor à história do que aquela de 

origem brusca, exnihilo. 

                                                 
20

 BORGES, Jorge Luis. Kafka e seus precursores. In: Outras inquisições. São Paulo: Companhia das Letras, 

2007, p. 129-130. 
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A HISTÓRIA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE: UMA RECONSTITUIÇÃO HISTÓRICA 

GERAL 

 

Miguel Lima da Silva
1 

 

 

INTRODUÇÃO 

A motivação de realizar este trabalho surgiu a partir do ano de 2017, quando fui 

estagiário do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências Sociais, Educação e 

Saberes (LEPECS) da Universidade Federal Fluminense – UFF, pelo projeto do Estágio Não-

Obrigatório da Coordenação do Bacharelado em Ciências Sociais. Nesse projeto, foram 

investigadas, mapeadas, digitalizadas e organizadas 754 monografias produzidas por discentes 

do curso de Ciências Sociais entre 1974 a 2014, tornando o curso de Ciências Sociais da UFF 

um dos únicos no país com acervo histórico de monografias tão extenso. Esse processo de 

pesquisa do projeto me aproximou de um sentimento de cuidado e de carinho pela memória 

da Universidade, principalmente do curso, o que percebi ser uma das sementes da pesquisa 

das ciências humanas e, consequentemente, uma das áreas afins pela qual pudesse me 

aventurar enquanto cientista social.  

Portanto, decidi investigar a origem do curso de Ciências Sociais da UFF e fazer uma 

reconstituição histórica geral desde seu nascimento até os dias atuais, ao passo que sempre 

foram encontrados obstáculos por mim enquanto discente de encontrar uma identidade do 

curso de minha formação, assim como de achar uma formulação razoavelmente definida sobre 

a história da graduação em Ciências Sociais da UFF, sendo essas as bases que busco 

estabelecer com este trabalho. 

Para prosseguir, gostaria de agradecer a Leonora Grippi Soares da Silva Mendes e a 

Rodrigo dos Santos, funcionários da Secretaria Geral dos Conselhos Superiores (SGCS) da 

UFF, pelo enorme carinho e perseverança de ambos em manterem uma grande parte da 

história da Universidade guardada à uma chave. Vocês são pessoas fundamentais para a 

existência da Universidade e de quem existe hoje na Universidade. Sem vocês este trabalho 

não seria possível. 

                                                 
1
 Graduando do Curso de Bacharelado em Ciências Sociais da UFF – Universidade Federal Fluminense. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/1137295817416674 . Contato: miguel_lima@id.uff.br . 

 

http://lattes.cnpq.br/1137295817416674
mailto:miguel_lima@id.uff.br
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E, por fim, quero agradecer a UFF e ao curso de Ciências Sociais por me 

proporcionarem experiências incríveis. Este trabalho constitui um presente em forma de 

gratidão: para que o curso nunca se esqueça o que é, assim como eu nunca vou me esquecer 

da graduação.  

 

METODOLOGIA 

Por se tratar de uma pesquisa de reconstituição histórica geral, a metodologia utilizada 

foi a de descrever os acontecimentos essenciais para a estruturação da graduação de Ciências 

Sociais da UFF a partir de documentação: seja legislativa, seja material da própria 

Universidade. Nesse caso, as referências legislativas de documentos foram os decretos-lei, 

decretos, e leis nas esferas federal, estadual e municipal que fizessem referência ao curso ou a 

questões pertinentes à sua criação e estabelecimento. No caso dos materiais da própria UFF, 

foram investigadas as resoluções e decisões do Conselho de Ensino e Pesquisa da UFF 

(CEP/CEPEX), atarvés do contato com a Secretaria Geral dos Conselhos Superiores (SGCS) 

da UFF. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 A origem do curso de Ciências Sociais da UFF remete à Faculdade Fluminense de 

Filosofia, criada em 8 de Dezembro de 1946 na cidade de Niterói como um cooperativa 

particular composta por um grupo de professores que visava a construção de uma 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi reconhecida pelo decreto-lei estadual 3.064 

de 8 de Janeiro de 1947
2
. Os primeiros cursos autorizados a funcionar foram Geografia e 

História, Letras Clássicas, Letras Neo-latinas e Pedagogia, a partir do decreto-lei federal 

22.999 de 24 de Abril de 1947. Já em 1950 concede-se autorização para o funcionamento do 

curso de Ciências Sociais, além do curso de Didática, através do decreto-lei federal 28.680 de 

26 de Setembro
3
. Em 1951 ocorre o reconhecimento dos primeiros cursos da faculdade, com o 

decreto-lei federal 29.362 de 14 de Março, enquanto pelo decreto-lei federal 35.628 de 8 de 

Junho de 1954 reconhece-se o curso de didática, permanecendo aqui uma incógnita sobre o 

reconhecimento do curso de Ciências Sociais ao passo que nenhuma legislação referente foi 

encontrada durante essa pesquisa. Prosseguindo, em 1960, pela lei 3.848 de 18 de Dezembro
4
, 

                                                 
2
 Memória Informação UFF. Faculdade Fluminense de Filosofia. Disponível em: 

<http://www.memoria.uff.br/images/documentos/faculdade_de_filosofia.pdf> Acesso em 17 de Julho de 2018 
3
 Conferir Anexo I deste Trabalho 

4
 Conferir Anexo II deste Trabalho 
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é criada a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ), precursora da UFF; 

alia-se a isso a federalização da Faculdade Fluminense de Filosofia a partir do decreto-lei 

federal 3.958 de 13 de Setembro de 1961, sendo anexada à recente criada UFERJ, tendo seus 

cursos e modelos de gestão reorganizados e integrados à Universidade.    

 Mas o nascimento da UFF enquanto UFF vem a acontecer mesmo em 1965, pela lei 

4.831 de 5 de Novembro de 1965, mudando o nome da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (UFERJ) para Universidade Federal Fluminense (UFF). Por conseguinte, em 

1968, pelo decreto 62.414 de 15 de Março
5
, cria-se o Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia (ICHF) da UFF, que passa então a abrigar inicialmente os cursos de História e de 

Filosofia e seus respectivos Departamentos, assim como em seguida o curso e o 

Departamento de Ciências Sociais
6
, provenientes dos modelos da Faculdade Fluminense de 

Filosofia e, posteriormente, da UFERJ. Porém, pertencendo a uma nova determinação 

legislativa, é estabelecido o Currículo para o curso de Ciências Sociais – Bacharelado e 

Licenciatura, a partir da resolução nº 37 de 1970 (37/70)
7
, bem como a institucionalização do 

Departamento de Ciências Sociais, agora num modelo gerido pela própria UFF, pela 

resolução nº 39 de 1970 (39/70)
8
, determinações essas que possibilitaram com que finalmente 

o curso de Ciências Sociais da UFF pudesse ser reconhecido pelo decreto-lei federal 74.433 

de 20 de Agosto de 1974
9
. O curso era representado por um único Departamento de Ciências 

Sociais (GCS), que se subdividia nos setores de Antropologia, Ciência Política, Sociologia e 

Metodologia e Pesquisa. Além disso, o Currículo do curso não determinava Bacharelado e 

Licenciatura como cursos diferentes, mas sim como duas diferentes habilitações da graduação 

em Ciências Sociais, que teria um ingresso único nos concursos vestibulares, como pode-se 

ver pela resolução nº 84 de 1970 (84/70). Em 1974, o curso de Ciências Sociais sofreria sua 

primeira reformulação no currículo, algo recorrente no curso até os dias atuais, pela resolução 

nº 4 de 1974 (4/74).           

 Mas uma reformulação de maior precedente ocorre em 1976, com o estabelecimento 

de dois Currículos plenos em Ciências Sociais (não mais apenas um): sendo um de 

Licenciatura pela resolução nº 53 de 1976 (53/76), e outro de Bacharelado pela resolução nº 

54 de 1976 (54/76). Essa divisão do curso em dois Currículos não permitiu, porém, que 

                                                 
5
 Conferir Anexo III deste Trabalho 

6
 Retrospectiva. Um breve histórico. O ICHF. Disponível em: <http://www.ichf.uff.br/ichf.html> Acesso em 17 

de Julho de 2018 
7
 Conferir Anexo IV deste Trabalho 

8
 Conferir Anexo V deste Trabalho 

9
 Conferir Anexo VI deste Trabalho 
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houvesse uma divisão em dois cursos ao invés de um curso de duas habilitações, de modo que 

o ingresso único no curso de Ciências Sociais pelo concurso vestibular se mantivesse nas 

resoluções e decisões do Conselho de Ensino e Pesquisa da UFF até início da década de 2010.

 Nova mudança que modificaria as estruturas essenciais do curso só veio a ocorrer 

novamente na década de 1980, com as resoluções nº 118 de 1984 (118/84)
10

, que criou o 

Departamento de Antropologia (GAP) e nº 22 de 1985 (22/85)
11

, que criou o Departamento de 

Ciência Política (GCP), fazendo com que o Departamento de Ciências Sociais fosse integrado 

somente pelos setores de Sociologia e Metodologia e Pesquisa, que em 1993 passaram a se 

chamar Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais (GSO), a partir da 

resolução 92 de 1993 (92/93)
12

.       

 Somente no ano de 2009 viria novamente a ocorrer mudanças que abalassem as 

estruturas essenciais do curso: a criação do curso de Ciências Sociais – Habilitação 

Bacharelado e Licenciatura no polo da UFF na cidade de Campos dos Goytacazes, dada pela 

resolução nº 14 de 2009 (14/2009), com os Currículos das habilitações sendo estabelecidos 

pelas resoluções nº 110 de 2009 (110/2009) – Bacharelado, e nº 111 de 2009 (111/2009) – 

Licenciatura. Essa situação abriu precedentes no polo central das Ciências Sociais da UFF em 

Niterói, gerando a criação dos cursos de graduação em Antropologia pela resolução nº 105 de 

2011 (105/2011), com Currículo estabelecido pela resolução nº 201 de 2011 (201/2011), e de 

graduação em Sociologia pela resolução nº 166 de 2011 (166/2011) do Conselho de Ensino e 

Pesquisa da UFF, com Currículo estabelecido pela resolução nº 317 de 2012 (317/2012). Não 

obstante, outro polo da UFF veio a ser afetado no mesmo ano de 2011: o Instituto de 

Educação de Angra dos Reis criou o curso de graduação em Ciência Política pela resolução nº 

396 de 2011 (396/2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao buscar estebelecer uma reconstituição histórica geral para o curso de Ciências 

Sociais da UFF, o presente trabalho mostra-se de importante valor em questões de memória e 

identidade a partir da construção da história da graduação citada, de modo a ocupar papel 

fundamental em seu reconhecimento, seja acadêmico ou não, próprio ou não. 

 Dessa forma, deve-se admitir este trabalho enquanto uma base para o estabelecimento 

de outros e novos trabalhos que abordem a mesma temática e que possam se aprofundar mais 

                                                 
10

 Conferir Anexo VII deste Trabalho 
11

 Conferir Anexo VIII deste Trabalho 
12

 Conferir Anexo IX deste Trabalho 
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em determinados assuntos e objetos de pesquisa, para além de uma apresentação geral, de 

forma a cada vez mais aprimorar a memória das Ciências Sociais, e não apenas da UFF. 
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 ROQUE SANTEIRO E CENSURA (1975): A RELAÇÃO ENTRE 

INTELECTUAIS, TV GLOBO E A DITADURA MILITAR 

Natasha Piedras 

 

 Os anos de 1960 foram marcados pela crítica ao paradigma da “Revolução 

Catastrófica”. Em lugar da perspectiva de tomada do poder central através da violência, 

emergiram tendências em prol da conquista progressiva de direitos e das mudanças de 

consciência, denominadas por Daniel Aarão como “Revoluções Moleculares”.  A ampliação  

de um olhar para o presente – ou seja, a ideia de transformação do “aqui” e do “agora” – 

teriam contribuído para que os novos movimentos sociais de finais dos anos de 1960 

propusessem – no lugar da “revolução do total” – conquistas progressistas dentro do sistema 

capitalista.
1
 

   Essa mudança nos paradigmas revolucionários complexificou a tradicional díade 

direitas e esquerdas, promovendo a emergência de uma diversidade de posicionamentos, em 

favor ou não das transformações nos costumes. A diversidade de comportamentos dos atores 

políticos e sociais levou Daniel Aarão a denominar essas forças como “frias” e “quentes”. 

Frias seriam, deste modo, aquelas que – tanto a direita quanto a esquerda – se posicionavam 

de forma contrária as transformações sociais, com a revolução dos costumes e a conquista 

progressiva de direitos. As forças quentes, por outro lado, seriam aquelas que – também a 

direita ou a esquerda – se abriam às transformações que sacudiam o mundo.
2
  Observando a 

ditadura civil militar brasileira, a complexidade de tais comportamentos se torna evidente. 

 Deste, o artigo busca desenvolver algumas das reflexões que vão dar origem a minha 

tese de doutorado. Traz-se, portanto, um panorama de relação entre o projeto de 

modernização conservadora do regime ditatorial, a Tv Globo e parcelas da intelectualidade de 

esquerda, afim de apreender as ambivalências de uma relação que não pode ser explicada por 

dicotomias simplificadoras.Busca-se refletir em especial sobre os desdobramentos políticos da 

contratação de Dias Gomes pela emissora, a partir da primeira adaptação e censura da novela 

Roque Santeiro (1975). 

                                                           
1
 As hipóteses aqui levantadas não objetivam eclipsar fatores essenciais para a reflexão das transformações dos 

paradigmas revolucionários, como as especificidades locais e as conjunturas político-sociais vividas por cada 

uma das sociedades. O objetivo é, portanto, trazer somente uma outra perspectiva de reflexão sobre os eventos 

vivenciados nos anos de 1960/70 no mundo. 
2
 AARÃO REIS, Daniel. Aproximações, contrastes e contradições entre paradigmas de mudança social: os 50 

anos de 1968. Revista do SESC-SP. 2018. 
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Quando olhamos para os anos de 1960 – especialmente 1968 – a amplitude e a 

diversidade adquirida pelos movimentos sociais nos chamam atenção. Poderíamos citar – por 

exemplo –, na Europa ocidental, os movimentos de universitários franceses; nos Estados 

Unidos, o movimento de oposição à Guerra do Vietnã, ea emergência de movimentos sociais 

que fizeram ecoar vozes até então muito pouco ouvidas: negros, gays e mulheres que 

clamavam por direitos civis e políticos. Na Europa oriental, assistiram-se movimentos sociais 

na Polônia e na Tchecoslováquia, enquanto na China vivia-se a chamada Revolução Cultural.  

Na América Latina, universitários também se mobilizaram em prol de transformações 

sociais.
3
 

Como ressalta Daniel Aarão e podemos perceber nessa breve exemplificação, esses 

movimentos sociais tiveram uma enorme amplitude geográfica e uma diversidade de forças 

políticas, econômicas e sociais envolvidas. Sem aprisionar a história em determinações 

estruturais, Daniel Aarão ressalta que nos anos de 1960 verificam-se mudanças vertiginosas 

sem as quais não poderíamos refletir sobre as forças sociais que se mobilizavam naquela 

conjuntura. Tais transformações, propiciadas por uma grande revolução científica tecnológica, 

contribuíram para a abertura de “tempos de instabilidade”, nos quais ocorrem transformações 

nos paradigmas de mudanças sociais.
4
 

No âmbito dessas transformações, Daniel Aarão ressalta que a diversidade de forças 

existentes nos anos de 1960 não mais poderia ser explicadas pela díade direita-esquerdas. Se 

tradicionalmente às esquerdas cabia lutar pelas mudanças, enquanto às direitas, sempre 

conservadoras, cabia encarnar o papel da antirreforma, na década de 1970 tornaram este 

quatro mais complexo.
5
Na defesa da ordem e das tradições, percebermos a existência das já 

mencionadas forças frias” ou “tradicionais”.  Segundo Aarão, essas forças se opunham as 

“revoluções nos costumes” que emergiam especialmente em 1968. Esse posicionamento frio 

pode ser verificado inclusive no comportamento das esquerdas da época, como o movimento 

comunista internacional e a socialdemocracia.  

Interessa-nos em particular, no entanto, o comportamento das forças favoráveis às 

transformações – as forças “quentes” – que se ancoravam em diferentes perspectivas 

revolucionárias a assumiram uma diversidade de formas. Ganha destaque a Guerra do Vietnã. 

Segundo Daniel Aarão: 

                                                           
3
 AARÃO REIS, Daniel. Aproximações, contrastes e contradições entre paradigmas de mudança social: os 50 

anos de 1968. Revista do SESC-SP. 2018. 
4
 Idem. 

5
 Idem. 
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A guerra do Vietnã não merece destaque apenas pelos combates intensos que 

se travavam naquela região do mundo e pela polarização que suscitava, ou  

elos efeitos que produziu, sobretudo, como já foi referido, nos EUA. Ela era 

típica também do conjunto dos movimentos nacionalistas revolucionários 

que se desdobravam no mundo desde o fim da II Guerra Mundial, sobretudo 

aqueles com propósitos socialistas ou socializantes. E, mais importante, para 

nossos propósitos, típica de um determinado paradigma de mudança social, 

herdado das revoluções russas - a revolução catastrófica, empreendida 

através de insurreições ou/e guerras apocalípticas, visando tomar o poder do 

Estado para, através dele, realizar profundas reformas sociais, econômicas e 

culturais, entre elas, a construção do chamado Homem Novo. Neste sentido, 

a guerra revolucionária vietnamita ocorre na esteira, e no contexto, das 

revoluções vitoriosas chinesa (1949) e cubana (1959) e argelina (1962).
6
 

 

As vitórias no Vietnã, em Cuba e na Argélia que pareciam abrir horizontes para o 

futuro, não o fizeram. Apesar delas, não houve a abertura de novos ciclos revolucionários no 

mesmo padrão. Ao contrário do que se poderia esperar, essas revoluções acabaram por fechar 

um grande ciclo, o das revoluções catastróficas, como estabelecido em 1917.
7
 

Segundo Daniel Aarão, enquanto os paradigmas de mudança social até então 

hegemônicos ficaram ultrapassados, outros, ao contrário, embora já existentes, ganharam 

força e tendiam a se afirmar.  Espalhamos pelo mundo, surgiam movimento em favor das 

chamadas “revoluções moleculares”. Eles tinham em comum, por exemplo a defesa da 

autonomia em relação ao Estado e aos partidos políticos. Com eles, mulheres e os 

movimentos feministas, negros, gays e os então denominados “minorias” levantaram suas 

bandeiras e – em muitos casos – permaneceram incompreendidos tanto pelas direitas quanto 

pelas esquerdas. Esses novos movimentos reivindicavam transformações no cotidiano das 

pessoas. Muitos propunham, deste modo, revoluções dos costumes e dos comportamentos 

cotidianos, voltados para mudanças do “aqui” e do “agora”. 

A partir dessa análise, podemos perceber um “encolhimento” quanto as expectavas de 

futuro. O tempo das revoluções “catastróficas”, ancoradas em uma perspectiva de futuro, 

cedeu lugar às mudanças cotidianas. Segundo o próprio Aarão, “as utopias grandi loquentes, 

eis que perdiam substância na medida mesma em que eram incapazes de transformar a vida 

                                                           
6
 AARÃO REIS, Daniel. Aproximações, contrastes e contradições entre paradigmas de mudança social: os 50 

anos de 1968. Revista do SESC-SP. 2018. p. 9. 
7
 AARÃO REIS, Daniel. Aproximações, contrastes [...]. 
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imediata das pessoas”. Olhava-se mais para o presente, uma vez que o futuro – ora visto como 

glorioso – “se tornava intocável pelas pessoas comuns em suas vidas correntes.”
8
 

Com oclusão do futuro e a ascensão de um presente onipresente, o futuro se tornava 

cada vez mais imprevisível. Segundo Gauchet: 

 

Ele é o desconhecido em direção ao qual nos dirigimos em uma velocidade 

aceleradas e com os meios sempre maiores, sem que nos seja solicitado 

refletir sobre isso. Pois não é simplesmente que ele não tenha mais feição 

identificável, é que ele não representa mais um polo de identificação coletiva 

remetendo a uma responsabilidade assumida em comum
9
. 

 

O futuro – deixando de ser um polo de identificação coletiva – contribui para a 

emergência de singularidades e o paradigma de revolução catastrófica dá lugar às revoluções 

moleculares. Assim, se em 1968 havia as transformações sociais radicais pareciam iminentes, 

hoje, ao contrário, prevalece a sensação de que não há alternativa à organização social e 

política do mundo, sendo possível no máximo formas pontuais para se adaptar a ela. 

Inseridas nas “forças quentes” que emergiram nesse período é importante refletirmos, 

ainda, sobre as direitas modernizantes. Esse posicionamento é encontrado, por exemplo, na 

atuação da Rede Globo durante a ditadura civil-militar brasileira. A emissora, importante base 

de sustentação do Regime, adotou um posicionamento progressista no que diz respeito as 

transformações de costumes e comportamentos, muito embora apoiasse e integrasse as 

estruturas ditatoriais vigentes na época. 

As reflexões aqui propostas se inspiram em importantes renovações no campo da 

historiografia sobre as relações entre sociedades e regimes autoritários, buscando 

compreender a complexidade das relações entre a Rede Globo e a Ditadura Militar, 

especialmente no que diz respeito aos desdobramentos políticos sociais e culturais da 

incorporação de  intelectuais conhecidamente de esquerda pela emissora   Durante muito 

tempo as análises os governos autoritários estiveram centradas no poder das forças 

coercitivas, com um olhar a partir do Estado, que valorizava essencialmente a perspectiva da 

resistência. Esse tipo de construção acaba por excluir a participação social daqueles setores 

que não só apoiaram, mas também integraram o regime ditatorial vigente.
10

 

                                                           
8
 Idem. Pp.13-14. 

9
 GAUCHET, M. La Condition politique. Paris: Gallimard, 2005. P. 39. Apud. HARTOG, François. Crer em 

história. Belo Horizonte, Autêntica, 2017. p. 26. 
10

 ROLLEMBERG, Denise. "História, Memória e Verdade: em busca do universo dos homens." In: Cecília 

MacDowell Santos; Edson Luís de Almeida Teles; Janaína de Almeida Teles (orgs.). Desarquivando a 

Ditadura: Memória e Justiça no Brasil. Vol. 2. São Paulo: Hucitec, 2009.   
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Esse tipo de abordagem ocasionou uma série de distorções no entendimento desses 

processos históricos. A partir da década de 1970 e 1980, os estudos sobre os fascismos – em 

particular o nazismo e a França de Vichy – trouxeram importantes contribuições para o 

debate, pioneiros na compreensão desses regimes autoritários como produtos sociais. 

No que tange especificamente ao Brasil, os primeiros trabalhos revisionistas 

ocorreram a partir das análises de Ângela de Castro Gomes sobre o populismo do Estado 

Novo. A autora rompeu com a ideia de que o modelo se sustentava na manipulação das 

massas pelo ditador, para compreender o trabalhismo de Getúlio Vargas, ou seja, as relações 

de compromissos, identidades e interesses estabelecidos entre o regime e a sociedade.
11

 

Uma vez abertas estas perspectivas, muitas pesquisas tomaram esse referencial como 

tese. No âmbito dos estudos acerca da Ditadura Militar brasileira (1964-1985), Daniel Aarão 

Reis foi pioneiro ao mensurar a ênfase dada pelos estudos recentes à perspectiva da 

resistência, obscurecendo o apoio de muitos setores ao golpe e até mesmo ao regime.
12

 

Inseridas nessas perspectivas, é importante ressaltar as contribuições das pesquisas de Carlos 

Fico, Beatriz Kushnir, Denise Rollemberg, Rodrigo Patto e Janaina Martins Cordeiro. Tais 

trabalhos, abordando temáticas como comportamento social, movimentos e instituições civis 

sob a ditadura, vêm demonstrando que o regime estabelecido em 1964 não se instaurou ou 

conquistou sua longevidade a partir da atuação exclusiva dos militares.  Cada qual sua 

especificidade, demonstram que setores da sociedade civil não só apoiaram o golpe, mas uma 

série de grupos e indivíduos estabeleceram margens de negociação com o regime.
13

 

É importante ressaltar que não é objetivo deste artigo se debruçar sobre a complexa 

relação entre arte e mercado ou arte e ditadura, discutindo, por exemplo, as consequências da 

massificação da produção artística. Em um outro sentido, busca-se refletir sobre em que 

medida as transformações nos paradigmas revolucionários podem ter contribuído para 

                                                           
11

 GOMES, Ângela de Castro. "Populismo e ciências sociais no Brasil: notas sobre a trajetória de um conceito." 

In: FERREIRA, Jorge (org.). O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2001. 
12

 AARÃO REIS, Daniel. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2000. 
13

 FICO, Carlos. "Prezada Censura": cartas ao regime militar. Topoi - Revista de História, Rio de Janeiro, v. 5, p. 

251-286, 2002; KUSHNIR, Beatriz. Cães de guarda. Jornalistas e censores, do AI-5 à Constituição de 1988. São 

Paulo, Boitempo, 2004; ROLLEMBERG, Denise. "História, Memória e  Verdade: em busca do universo dos 

homens." Cecília MacDowell Santos; Edson Luís de Almeida Teles; Janaína de Almeida Teles (orgs.). 

Desarquivando a Ditadura: Memória e Justiça no Brasil. Vol. 2. São Paulo: Hucitec, 2009; MOTTA, Rodrigo 

Patto Sá. Universidades, Ditadura e Cultura Política. Interseções. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Sociais da UERJ. v.16. n.1. p.6889, jun. 2014; CORDEIRO, Janaína Martins. Lembrar o Passado, 

Festejar o Presente: as comemorações do Sesquicentenário da Independência entre o consenso e consentimento 

(1972). Tese (Doutorado em História). Niterói: PPGH-UFF. 2012.  
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complexificação das relações entre o regime ditatorial, a Tv Globo e os intelectuais por ela 

incorporados.      

 Entre 1964-85, anos de ditadura civil militar, ocorreram uma série de investimentos 

nas áreas de comunicação e cultura, para tornar possível o projeto de modernização 

conservadora empreendido pelos militares. O Estado intermediou e incentivou o 

desenvolvimento de empresas privadas, como a TV Globo.  A emissora foi a primeira a contar 

com uma programação em rede nacional, proporcionada pela criação da Embratel, pelo 

Ministério das Comunicações, em 1965. Essas mudanças na estrutura e na lógica de produção 

e de programação marcaram a modernização da televisão brasileira. Segundo Sacramento, a 

TV Globo concentrou seus esforços na implementação e no reconhecimento do seu “padrão 

de qualidade”, investindo em programas jornalísticos como Globo Repórter e Fantástico, 

ambos criados em 1973.
14

 

Além da TV Globo do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Belo Horizonte,outras 

estações de TV vão se integrando à rede: Brasília (1971) e Recife (1972). A partir destas 

aquisições, também ocorreram dezenas de afiliações de outras emissoras espalhadas pelo país. 

Em primeiro de setembro de 1969, vai ao ar o Jornal Nacional, o primeiro programa televisivo 

transmitido para todo o país, graças à infraestrutura tecnológica fornecida pela Embratel. 

Deste modo, a expansão da transmissão televisa só foi possível porque inserida no projeto de 

modernização conservadora implementado pelo regime ditatorial.  

Nesse contexto, a Rede Globo absorveu intelectuais de esquerda, como Dias Gomes, 

Mário Lago, e Oduvaldo Vianna Filho. Para compreender esse movimento, Marcelo Ridenti 

aponta que houve uma crescente descrença na possibilidade da revolução social no início dos 

anos de 1970. Segundo o autor, isso teria repercutido no campo artístico, dissolvendo o 

projeto coletivo de uma dramaturgia voltada ao nacional-popular. Com a derrota das 

esquerdas para a ditadura, perdeu-se a proximidade imaginativa da revolução social, o que 

permitiu a emergência de “projeções individuais que, embora mantivessem certos valores e 

condutas próximos à estrutura de sentimento romântico-revolucionária da década anterior, não 

mais imaginavam a revolução socialista como possível, próxima, em vias de acontecer.” 
15

 

Segundo Celso Frederico, esses intelectuais viam “a possibilidade de atingir o 

grande público, efetivamente popular, levando a ele mensagens progressistas, mesmo que 

                                                           
14

 SACRAMENTO, Igor Pinto. “Nos tempos de Dias Gomes, a trajetória de um intelectual comunista nas tramas 

comunicacionais.” Tese de Doutorado em Comunicação Social. Rio de Janeiro: ECO-UFRJ, 2012. 
15

 RIDENTI, Marcelo. Intelectuais e Romantismo Revolucionário. São Paulo em Perspectiva, 15(2) 2001. Para o 

conceito de “romantismo revolucionário”: LÖWY, M. e SAYRE, R. Revolta e melancolia – o romantismo na 

contramão da modernidade. Petrópolis, Vozes, 1995. 
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estas convivessem, em situação desvantajosa,com o merchandising de produtos, a censura 

e a autocensura.”
16

 

A contratação de escritores como Dias Gomes nesse processo marcou a entrada de 

reflexões e temáticas até então nunca propostas no âmbito televisivo. As novelas 

abandonaram o formato melodramático típico da época, adotando temáticas próximas da 

realidade brasileira. A reestruturação desse modelo teve como marco o início das transmissões 

em cores pela emissora, em 1973, com O Bem Amado, de Dias Gomes.  Como salienta Denise 

Rollemberg, O Bem Amado, foi ao ar durante o governo mais repressor e trazia à tona temas 

como o machismo, e a hipocrisia da moral e dos bons costumes. 

A adoção de posicionamentos progressistas no plano dos costumes pela Rede Globo 

uma série cisões nas relações da emissora com os governos militares. Foi após sobretudo após 

o AI-5 com a crescente militarização do Estado e o fim de liberdades civis mínimas que se 

promoveu um  crescente distanciamento entre setores civis que outrora apoiaram o Regime e 

os governo autoritário. Segundo Napolitano, ainda que essa relação tenhas as suas 

vicissitudes, como o apoio da imprensa liberal ao “milagre econômico”, foi sobretudo a partir 

de 1973, com a derrota das guerrilhas armadas, que a aliança entre empresários liberais e 

alguns seguimentos de intelectuais e artistas de esquerda se fortaleceu.
17

 

A censura a novela Roque Santeiro – também de Dias Gomes – torna este aspecto 

evidente.  A novela que seria exibida no horário das 20h, foi cancelada poucos dias antes da 

estreia. O cancelamento da telenovela teve enorme repercussão naquela conjunta. A Globo 

chegou a publicar um editorial, lido no Jornal Nacional, onde a censura foi denunciada: 

 

Desde janeiro que a novela Roque Santeiro vem sendo feita. Seria a primeira 

novela colorida do horário das oito da noite. Antecipando-se aos prazos 

legais, a Rede Globo entregou à Censura Federal o script dos vinte primeiros 

capítulos. No dia 4 de julho, finalmente o diretor de Censura de Diversões 

Públicas, Sr. Rogério Nunes, comunicava à Rede Globo: os vinte primeiros 

capítulos estavam aprovados para o horário das oito, “condicionados, porém 

– dizia o ofício – à verificação das gravações para obtenção das gravações 

para obtenção do certificado liberatório. [...] 

 

Depois de examinar detidamente os capítulos gravados, o Departamento de 

Censura decidiu: a novela estava liberada, mas só para depois das dez da 

noite. Assim mesmo, com novos cortes. Cortes que desfiguravam 

completamente a novela. Assim, a Rede Globo, que até o último momento 

                                                           
16

 FREDERICO, Celso. “A política cultural dos comunistas”. In: MORAES, João Quartim de (org.). História do 

marxismo no Brasil. Teorias. Interpretações. São Paulo: Editora da Unicamp, 2007. p. 362.   
17

 NAPOLITANO, Marcos. Coração civil: arte, resistência e lutas culturais durante o regime militar brasileiro 

(1964-1980). 2011.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 194. 
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tentou vencer todas as dificuldades, vê-se forçada a cancelar a novela Roque 

Santeiro.
18

 

 

A enorme repercussão naquela conjuntura levou o DCDP e emitir uma nota em que 

esclareceu os motivos do veto: 

 

Com referência à nota ontem divulgada pela Rede Globo de Televisão, a 

propósito da novela Roque Santeiro, de autoria de Dias Gomes, a Divisão de 

Censura de Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal, 

esclarece o seguinte em resumo: 

 

[...] 

Em data de 20 de agosto a Censura comunicou à Rede Globo que o exame 

das gravações permitiu uma melhor avaliação da novela, levando-a a 

reconhecer que havia aspectos intoleráveis para a faixa das 20 h, donde 

decidiu classificá-la para maiores de 16 anos, liberando-a para após 22 h, 

sujeita ainda a novela a vários cortes com o fim de suprimir cenas e 

situações inconvenientes. 

Acrescente-se que o parecer dos censores que examinaram a novela assinala, 

dentre outros pontos negativos, que a mesma contém: “ofensa à moral, à 

ordem pública e aos bons costumes, bem como achincalhe á Igreja”.
19

 

 

A vida cultural do período, deste modo, nem sempre foi pautada na coerência 

ideológica. Houve uma mistura – muitas vezes assimétrica – entre o patrocínio do Estado, a 

censura, a repressão policial, etc. Como ressalta Marcos Napolitano, não foram poucos os 

casos de peças ou filme que, patrocinados pelo Ministério da Cultura, foram vetados pela 

censura federal.  As alianças nesse contexto eram tensas e fluídas. Segundo Napolitano 

 

Os empresários liberais da cultura aceitavam a arte de esquerda, mas 

impunham certos limites para não perder as benesses do Estado. O Estado 

precisava de artistas de esquerda com trânsito na classe média, mas não 

podia aceitar a radicalização de suas posições (daí a contraditória política 

cultural do regime). A esquerda se debatia para afirmar qual o melhor 

caminho da crítica: pela palavra e pela razão ou pela crítica comportamental 

e pela quebra da linguagem ou, ainda, pela rejeição do elitismo cultural e 

pela aproximação com a cultura das classes populares. O saldo geral destas 

aproximações, afastamentos e rupturas, foi o resultado de um aparamento 

das arestas, configurando um conceito mais genérico de resistência no plano 

da memória que não faz jus aos intensos debates e muitas alternativas da 

época.
20

 

                                                           
18

 Boletim Rede Globo, 30/08- 05/09/1975. 
19

  Jornal do Brasil, 20/08/1975 
20

 NAPOLITANO, Marcos. Coração civil: arte, resistência e lutas culturais durante o regime militar brasileiro 

(1964-1980). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. P. 12. 
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A aliança entre setores liberais e partes da esquerda explica a presença cada vez maior 

de temáticas caras as esquerdas nos meios de comunicação. Na conjuntura dos anos de 1970, 

o ponto de convergência entre eles era a defesa da liberdade de expressão e volta da 

democracia.
21

A censura à Roque  nos deixa evidente, deste modo, como no âmbito de um 

estado autoritário, podem existir fissuras e contradições, principalmente em um contexto (dos 

anos de 1970) em que o “inimigo interno” da luta armada já havia sido derrotado.  No mesmo 

sentindo, o Regime estrategicamente passou a utilizar as produções artísticas como um meio 

de conseguir apoio junto à sociedade. Através desse processo, criou-se inclusive um nicho de 

mercado para “produtos culturais críticos”, censurando seletivamente alguns deles. 

Houve, nesse contexto, uma crise do ideal de engajamento nas décadas anteriores. Os 

intelectuais, segundo Napolitano, abriram mão de qualquer “ideal humanista-universalista-

utópico”, operando dentro de estruturas do Estado e da industrial cultural, enfatizando 

questões identitárias locais e políticas pontuais.  

Existiram, portanto, uma diversidade de projetos ideológicos e graus de combatividade 

e crítica ao Regime. Não cabe pensar esse processo através de dicotomias como “resistência” 

e “cooptação”, que escondem “as matizes ideológicas diferenciadas e o jogo de aproximação 

e afastamento que marcou o arco de alianças oposicionistas, bem como a relação entre os 

vários grupos ideológicos entre si e destes com o Estado”
22

. 

Podemos traçar um paralelo entre a crise do ideal de engajamento vivido nos anos de 

1970 e as transformações do paradigma de mudança social, especialmente no caso Brasil. Ao 

passo que se transformavam os paradigmas de revolução das esquerdas, diversificavam-se as 

possibilidades de comportamento social também das direitas, tornando essa díade cada vez 

mais complexa. O surgimento de novas perspectivas de transformação social – as conquistas 

progressivas ou “revoluções moléculas “dentro do sistema capitalista – permitiram que as 

direitas – quando favoráveis a tais perspectivas – adotassem posicionamentos progressistas 

Assim, se torna cada vez mais evidente as mudanças de posicionamento no seio de 

parcelas das esquerdas. Como já mencionado, muitos intelectuais passaram a adotar um 

posicionamento progressistas no campo dos costumes, abandonando – em maior ou menor 

escala – a perspectiva da tomada do poder central pela violência. É o caso, por exemplo, das 

telenovelas elaboradas por Dias Gomes que, exibidas na Rede Globo, traziam renovações no 

campo dos comportamentos sociais.  As temáticas não caras ao conversadoríssimo das forças 
                                                           
21

 Ibidem. p. 191. 
22

 Ibidem. p. 185. 
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de direita que assumiam um posicionamento frio contribui, por exemplo, para a censura à 

Roque Santeiro em 1975. 

Ao longo dos anos de 1970, se tornou cada vez mais  evidente a renovação das 

esquerdas e seus parâmetros. No limiares 1980, por exemplo, emergiam debates, 

como:revalorização da democracia,da individualidade, das liberdades civis, das lutas das 

minorias, entre outras, foram ganhando cada vez mais espaço.
23

 Os acontecimentos dos anos 

de 1980, com a abertura do Regime civil-militar no Brasil, e o declínio da União Soviética, 

consolidaram o esgotamento do modelo bolchevique de Revolução. Segundo Marcelo 

Ridenti, “o sacrífico da individualidade parecera-lhes fazer sentido em conjunturas passadas, 

isso já não ocorreria no presente.”
24

 

Quando nos debruçamos sobre as interpretações historiográficas sobre os anos de 1960 

e em especial 1968, a complexidade das relações estabelecidas nesse contexto, evidenciam o 

que Marcelo Ridenti denominou “teleologia do presente”. Tais visões, visões tem em comum 

a reconciliação do passado com o presente. 

A partir dessa proposição de Ridenti, retomo aqui as primeiras reflexões deste artigo: 

vivemos tempos de presentismo. A ascensão do presente tem como um dos seus primeiros 

indícios a emergência da memória, que pode ser tido – simultaneamente – como expressão e 

resposta a essa ascensão.  Em meados dos anos 1980, Pierre Nora diagnosticava: o presente 

tinha se tornado a categoria de compreensão de nós mesmos e, ainda, cabia ao historiador 

explicar o presente ao presente.  Hoje, deste modo, a história se tornou uma prática cultural à 

parte, buscando respostas às demandas sociais, emoções e sofrimentos.
25

 

 Segundo Daniel Aarão, as interpretações sobre os anos de 1960 no Brasil buscaram  

“reavivar a memória para conciliar”, no contexto do processo de democratização da sociedade 

brasileira. Muitas vezes versões palatáveis das lutas dos anos 1960, reconstituindo “o passado 

sem se atormentar com ele”, caindo no gosto do público que desejava relembrar a história 

recente sem dor ou remorso. 
26

 Esse tipo de construção encoberta as intrincadas relações entre 

colaboração e resistência da sociedade civil diante da ditadura, bem como a diversidade de 

comportamentos sociais possíveis, em contraste com a memória construída posteriormente, 

centrada essencialmente na resistência diante do golpe e do regime que se seguiu. 

 Como vimos, o surgimento de novos paradigmas revolucionários, diversificou o 

posicionamento das esquerdas, tornando as possibilidades de comportamento político e social 
                                                           
23

 RIDENTI, Marcelo. 1968 Cinquentão: rebeldia e integração, 2018.  
24

 RIDENTI, Marcelo. Intelectuais e Romantismo Revolucionário. São Paulo em Perspectiva, 15(2) 2001. 
25

 HARTOG, François. Crer em história. Belo Horizonte, Autêntica, 2017. 
26

 REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 
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cada vez mais complexas. Parcelas da esquerda, que adotaram posicionamentos progressistas, 

muitas vezes o fizeram a partir do abandono da tomada de poder central pela violência. 

A partir dessas transformações de perspectiva, portanto, busquei apresentar elementos 

para compreensão de como um intelectual declaradamente contrário ao Regime estabeleceu 

margens de negociação e diálogo com indivíduos e organizações que apoiavam ou integravam 

o governo. No sentido contrário, do mesmo modo, refletir sobre o posicionamento da Rede 

Globo – base de sustentação do Regime Ditatorial – que nos campo dos costumes assumiu 

comportamentos progressistas, compreendendo os embates, cisões, paradoxos e ambiguidades 

das relações entre direitas e esquerdas nos anos de ditadura civil militar.  
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A REVISTA KRITERION E A LEGITIMAÇÃO DO CONHECIMENTO 

UNIVERSITÁRIO NA FACULDADE DE FILOSOFIA DE MINAS 

GERAIS
i
 

 

Paula Miranda de Oliveira
1
 

 

A criação das modernas universidades brasileiras teve início na década de 1930, como 

parte das reformas educacionais empreendidas pelo governo Vargas. Entretanto, a simples 

análise dos documentos e decretos oficiais que promoveram a criação das universidades, 

sobretudo as Faculdades de Filosofia, não é suficiente para explicar a complexidade das 

disputas políticas que se fizeram presentes nesse processo. Embora já houvesse instituições de 

ensino superior no Brasil desde o período colonial, o ensino universitário no Brasil começou a 

ser organizado na década de 1920, tendo se tornado alvo da política institucional no governo 

de Getúlio Vargas, após a reforma do ministro Francisco Campos, em 1931.
2
 

Nesse sentido, desejamos fazer alguns apontamentos sobre o processo de consolidação 

da Faculdade de Filosofia de Minas Gerais como instituição de ensino superior na década de 

1940, quando ela foi anexada à Universidade de Minas Gerais (1948). Para tanto, elegemos a 

revista Kriterion como fonte privilegiada para a compreensão da dinâmica da FAFI. A 

Kriterion era o periódico oficial da faculdade em que publicavam professores e alunos 

daquela instituição, mas também de outros intelectuais envolvidos no processo de 

consolidação das universidades no Brasil. Além da veiculação de textos de pesquisa e 

resenhas críticas, a revista também publicava discursos proferidos por intelectuais e políticos 

mineiros em ocasiões como formaturas, aulas inaugurais e eventos internos da UMG, como 

também republicavam notícias sobre a FAFI. Dessa forma, além de ser um meio de 

divulgação do conhecimento científico, a Kriterion era também um instrumento simbólico 

utilizado para a criação de uma memória acerca da instituição.  

Assim, pretendemos analisar esses como esses textos mobilizavam imaginários e 

representações que serviram para legitimar a anexação da FAFI à UMG, assegurando não 

apenas um vínculo institucional, mas também um espaço de ação política desses intelectuais 

no cenário da época, especialmente no que diz respeito à formação de uma cultura intelectual 

universitária. Assim, os textos da Kriterion são o ponto de partida para o entendimento do 

                                                           
1
  Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais. 

2
  HADDAD, Maria Lourdes de Amaral. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas: sementes do espírito 

universitário. Belo Horizonte: Phorum, 2015. 
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quadro mais amplo da formação das universidades no Brasil, bem como as redes de 

sociabilidade dos acadêmicos e a trajetória da FAFI.  

 

O SURGIMENTO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO NO BRASIL 

Até a década de 1920, não havia uma política educacional voltada para a criação de 

universidades, muito embora houvesse instituições de ensino superior desde os tempos da 

colonização. Autores como Luiz Fernando Cunha e Maria de Lourdes Amaral Haddad 

destacam, no entanto, que do ponto de vista estrutural e de funcionamento, os cursos 

oferecidos pelas Escolas criadas pelos jesuítas, no Brasil, se assemelham muito às 

universidades existentes na América Espanhola. No entanto, até os últimos anos da Primeira 

República, a sistematização de um ensino superior no Brasil foi alvo de muitas resistências. 

A criação da Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1924, mobilizou 

intelectuais interessados na criação de um projeto de educação, em âmbito estadual e 

nacional, organizados em seções. A seção de Ensino Técnico e Superior aprofundou o debate 

em torno da questão universitária no Brasil, buscando estabelecer diretrizes para essa 

instituição, levando em consideração questões como qual sistema universitário adotar; qual 

seria o órgão financiador da instituição; como aproveitar os observatórios, museus e 

bibliotecas já existentes de maneira articulada à universidade; a necessidade de uma obra 

nacionalizadora para a juventude.
3
 

O debate em decorrência desses inquéritos resultou na publicação de um livro, pela 

ABE, chamado “O problema universitário brasileiro”, em que diversos intelectuais se 

posicionaram acerca das questões levantadas por ele. Tudo isso fomentou a elaboração de 

uma ideia de universidade, em que se repudiava o utilitarismo que reconheciam nos cursos 

existentes até então, de caráter pragmático e profissionalizante. Para eles, a não-

profissionalização dos cursos superiores e a pesquisa científica eram dois importantes pilares 

de uma verdadeira universidade. Longe de partilharem um consenso, os intelectuais se 

dividiam, grosso modo, em duas vertentes: os renovadores, adeptos do movimento da Escola 

Nova, e os católicos, militantes por um ensino moral e religioso. 

Com a instalação do governo de Getúlio Vargas, uma série de reformas foram realizadas 

no âmbito da política educacional, a principal delas, a criação de Ministério da Educação e 

Saúde Pública (MESP), sob o comando de Francisco Campos e, vinculado a ele, o Conselho 

                                                           
3
 Maria de Lourdes Amaral Haddad destaca que, com o apoio de alguns jornais, foi elaborado em 1927 um 

inquérito para se debater essas questões com a sociedade. Os jornais envolvidos eram O jornal, Jornal do 

Comércio, ambos do Rio de Janeiro e O Estado de São Paulo. Ibidem, p.23. 
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Nacional de Educação. A influência dos grupos supracitados deu lugar a uma reforma de 

caráter modernizante-conservadora que, como destaca Rodrigo Patto de Sá Motta, é um traço 

característico da cultura política brasileira.
4
 As principais ações do ministro foram: a 

institucionalização da organização universitária; a estruturação do ensino secundário; a 

organização do ensino comercial e a reintrodução do ensino religioso facultativo nas 

instituições públicas. Era do interesse do governo Vargas angariar o apoio do grupo católico, 

mas sem romper com o movimento dos Pioneiros da Educação Nova, que influenciou 

fortemente o aprofundamento das mudanças, especialmente a reforma empreendida por 

Gustavo Capanema durante o Estado Novo.
5
 

Na sua gestão, as reformas assumiram um caráter mais autoritário, mas sem perder a sua 

veia modernizadora. Maria de Lourdes Amaral Haddad afirma que é a partir de 1937 que se 

efetiva o projeto universitário pretendido por Getúlio Vargas, “visando a formação de elites e 

a criação de um espírito de nacionalidade, no momento em que já se encontrava em 

elaboração a ideia de um Estado altamente centralizado e autoritário”.
6
 Ao mesmo tempo, a 

preocupação com a formação de docentes para atuação no ensino secundário se exprimiu em 

uma reestruturação do ensino universitário cujo modelo central seria a Universidade do Brasil, 

antiga Universidade do Distrito Federal. No seio dessa – bem como nas outras universidades 

– a Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) seria o centro agregador da reflexão sobre as 

ciências, bem como centro formador de professores para o ensino básico. 

Havia, nesse sentido, a necessidade de estabelecer uma identidade institucional para si e 

frente a comunidade acadêmico-intelectual da época, que se baseou, principalmente, na ideia 

moderna de universidade, segundo o modelo humboldtiano. Isso significa o entendimento de 

que as faculdades de filosofia têm papel central nas universidades, pois atuam como um 

espaço de legitimação da importância da ciência para a sociedade. Dessa forma, seria a 

reflexão filosófica acerca do conhecimento em sua dimensão epistemológica que garantiria a 

unidade diante da diversidade das disciplinas científicas, fundamentando a relação dos 

sujeitos com seu objeto de conhecimento. Desse discurso, surgiu a ideia de uma “verdadeira 

universidade”, que seria aquela que conseguisse “superar o mero agrupamento de unidades de 

ensino superior através de uma Faculdade de Filosofia criada simultaneamente ao seu 

                                                           
4
  MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As universidades e o regime militar: cultura política e modernização autoritária. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 
5
   HADDAD, 2015. Op. Cit. 

6
  Ibidem, p.33. 
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nascimento”.
7
 Foi com esse argumento que, em 1945, o diretor interino da FAFI, Antônio 

Camilo de Faria Alvim, escreveu ao reitor da UMG, Pires e Albuquerque, em favor da 

incorporação da FAFI à UMG, que ainda não tinha uma Faculdade de Filosofia, ficando, 

portanto, alheia às novas exigências do Estado Novo. 

Sobre isso, já em 1988, o professor Guilhermino César, fundador e ex-diretor da FAFI, 

disse em entrevista concedida à Maria de Lourdes Amaral Haddad: 

A Faculdade de Filosofia nasceu separada da UMG por razão muito simples: 

falta de fundos para mais uma escola. As Faculdades de Direito e Medicina e 

as Escolas de Engenharia e a de Odontologia e Farmácia achavam que seria 

um ônus a mais para a Universidade [...] Além de tudo, a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, como a Lei Capanema criou, era um organismo 

muito complexo, de modo que não houve boa vontade em nos amparar, e 

nós, então, entendemos de abrir caminhos com as nossas próprias mãos.
8
 

A ideia de uma vanguarda intelectual expressa na iniciativa de fundar a FAFI é um 

argumento comum na memória de seus fundadores e ponto correntemente defendido nas 

páginas de sua publicação oficial, a revista Kriterion, como veremos mais adiante. 

 

AS FACULDADES DE FILOSOFIA E O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO 

INTELECTUAL BRASILEIRO 

Tendo em vista o modelo de universidade desejado na época, o aprofundamento das 

reformas educacionais durante o Estado Novo acabou repercutindo na ampliação das 

instituições de ensino superior. Os primeiros cursos de História haviam sido criados pela 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP), em 1934,
9
 e 

pela Universidade do Distrito Federal (UDF),
10

 em 1935. Mais tarde, o curso da UDF seria 

incorporado pela Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), da Universidade do Brasil (UB), 

em virtude do decreto-lei 1.190/39, que regulamentava a organização da faculdade e dos 

                                                           
7
  Carta de Antônio Camilo de Faria Alvim para Pires e Albuquerque em 1945.In: HADDAD, Maria de Lourdes 

Amaral. Comemorando o cinquentenário da Faculdade de Filosofia de Minas Gerais. Revista do 

Departamento de História. Belo Horizonte, n. 9, 1989, p. 17. Apud SANTOS, Alessandra Soares. Francisco 

Iglésias: a história e o historiador. São Paulo: Alameda, 2017, p. 96. 
8
 Entrevista de Guilhermino César a Maria de Lourdes Amaral Haddad concedida em junho de 1988, em Porto 

Alegre. In: HADDAD, Maria de Lourdes Amaral. Comemorando o cinquentenário da Faculdade de Filosofia 

de Minas Gerais. Revista do Departamento de História. Belo Horizonte, n. 9, 1989. p.14. Apud SANTOS, 

Alessandra Soares. Francisco Iglésias: a história e o historiador. São Paulo: Alameda, 2017, p.97. 
9
  Sobre a criação do curso de História da USP, destacamos como referência o trabalho de Diogo Roiz (2012). 

ROIZ, Diogo. Os caminhos (da escrita) da história e os descaminhos de seu ensino: a institucionalização do 

ensino universitário de História na Faculdade de Filosofa, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo 

(1934-1968). Curitiba: Appris, 2012. 
10

 Em relação ao caso do curso de História da UDF, posteriormente, FNFi, apontamos como referência o 

trabalho de Marieta de Moraes Ferreira (2013).  FERREIRA, Marieta de Moraes. A História como ofício: a 

constituição de um campo disciplinar. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2013. 
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cursos por ela oferecidos. Esse decreto determinava três finalidades para as Faculdades de 

Filosofia:  

a)preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades de 

ordem desinteressada ou técnica; b) preparar candidatos ao magistério do 

ensino secundário e normal; c) realizar pesquisas nos vários domínios da 

cultura, que constituam objeto de ensino.
11

 

 

As Faculdades de Filosofia deveriam funcionar em “quatro seções fundamentais”, a se 

saber, filosofia, ciências, letras e pedagogia, além de uma seção extra voltada apenas para o 

estudo de didática. Dessa maneira, elas devem ser compreendidas para além da formação de 

intelectuais do campo das ciências humanas, pois havia, por exemplo, o funcionamento dos 

cursos de matemática, física, química e história natural, mas como um espaço em que confluía 

toda a formação de professores do ensino básico, desde o letramento, até os últimos anos 

escolares. A legislação também previa a oferta de “cursos extraordinários”, entendidos como 

“cursos de aperfeiçoamento e avulsos, na medida de suas possibilidades técnicas e dos 

recursos financeiros a ela atribuídos”.
12

  

Apesar da reforma universitária empreendida pelo governo Getúlio Vargas, em Minas 

Gerais, a criação da FAFI se deu pela iniciativa de um grupo de intelectuais mineiros, 

majoritariamente professores do Colégio Marconi, e ligados à Casa d’Itália, que financiou os 

primeiros anos da instituição. Havia, desde aquele momento, a intenção de se anexar à 

Universidade de Minas Gerais, que carecia de uma Faculdade de Filosofia, como se instituía 

no decreto. A reforma educacional seguia a lógica da modernização do Estado, que 

influenciou a escolha pelo modelo de universidade a se implantar.
13

 

A Universidade de Minas Gerais, fundada em 1927, foi fruto de um projeto coletivo do 

qual fez parte uma geração de intelectuais mineiros, egressos dos grupos escolares fundados 

durante o governo de João Pinheiro no estado, e dos colégios Arnaldo, Verbo Divino e 

Ginásio Mineiro, bem como bacharéis das escolas de ensino superior existentes em Minas 

desde o século anterior. Essa geração, identificada por Fernando Correia Dias como 

“modernista”, se destacou na política e na cena cultural da cidade, muitas vezes, com projeção 

nacional. Por detrás da criação da universidade, havia o desejo de afirmação de uma 

                                                           
11

 Decreto-lei 1.190 de 4 de abril de 1939. Da organização à Faculdade Nacional de Filosofia. Disponível 

em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1190-4-abril-1939-349241-

publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em 15/09/2018. 
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intelectualidade regional que se dizia herdeira da tradição ilustrada do século XVIII. Embora 

o projeto vencedor de universidade tenha se efetivado pelo prestígio político e social da 

geração anterior à modernista, esta não só se fez presente nos debates e apoiou a criação da 

instituição, como foi crucial nos desdobramentos desse projeto, mais especificamente na 

fundação da Faculdade de Filosofia de Minas Gerais.
14

 

Nomes como Milton Campos, Mario Casasanta, Abgar Renault, Guilhermino César, 

Francisco Campos, Gustavo Capanema – estes últimos vieram a ser ministros da educação do 

governo Getúlio Vargas –, entre outros, fizeram parte da geração modernista e figuraram na 

fundação da FAFI, bem como, posteriormente, nas páginas da revista Kriterion. É importante 

ressaltar que essa geração modernista já veiculava suas ideias e publicações literárias, desde a 

década de 1920, tanto em periódicos próprios como A Revista (1956-1926) quanto no 

jornalismo empresarial dos Diários Associados de Assis Chateaubriand. Dessa forma, embora 

os intelectuais fundadores da FAFI não tivessem a formação específica e profissional que 

desejavam incentivar, não se pode ignorar o fato de que já havia, entre eles, intimidade com a 

produção de conhecimento e com a veiculação de periódicos.
15

 

Segundo seus documentos oficiais,
16

 a Faculdade de Filosofia de Minas Gerais foi 

fundada em 21 de abril de 1939 em assembleia constituída por professores vinculados ao 

Instituto Ítalo-Mineiro Guglielmo Marconi. Alessandra Soares Santos destaca que os 

professores envolvidos no processo de fundação da FAFI contribuíram para a delineação do 

perfil da instituição e aproveitaram-se do protagonismo para enaltecer suas figuras através 

dela, “pois o envolvimento desses professores com uma instituição de ensino superior os 

posicionava numa escala acima na hierarquia do espaço cultural que buscava valorizar a 

ciência e as letras produzidas a partir da universidade”.
17

 Nesse sentido, é necessário destacar 

que mesmo que a FAFI tenha nascido e se mantido a partir de iniciativas particulares, a 

expectativa era, desde o início, de se incorporar à UMG, transformando os professores-

fundadores em catedráticos. Dos 32 professores envolvidos, 25 receberam, o título de 

professor catedrático quando esta foi finalmente incorporada pela UMG, em 1948.
18

 

 Segundo a historiadora, há uma tensão entre dois tipos de poder em jogo no caso da 

FAFI, o poder político representado pelas posições e cargos ocupados na dinâmica da 
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  DIAS, Fernando Correia. Universidade Federal de Minas Gerais: projeto intelectual e político. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 1997. 
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  Idem. 
16

  Referimo-nos ao Regimento interno da Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais. Belo 
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faculdade, e o poder científico, ancorado no prestígio que buscavam ocupando tais posições. 

Ainda assim, ela diz que foi o reconhecimento do capital-cultural dentro da comunidade 

intelectual da cidade, tanto do ponto de vista da formação, quanto da trajetória profissional, 

que assegurou a legitimidade intelectual e científica da instituição. Nesse sentido, a 

participação de nomes proeminentes da política da época servia perfeitamente aos planos de 

estabelecimento da instituição.  

 Do ponto de vista da legitimidade externa da FAFI no espaço cultural da cidade, 

Santos considera que esta foi construída numa “relação de legitimidade circular”.
19

 À medida 

que a instituição formava seus alunos e promovia eventos e atividades culturais e intelectuais, 

seu espaço como instituição científica no campo social foi sendo estabelecido.A criação de 

uma revista para circulação do conhecimento produzido no campo do ensino e da 

pesquisa,que já estava previsto na legislação das Faculdades de Filosofia, foi concebida na 

FAFI em 1947, quando a instituição começou a experimentar maior estabilidade financeira. 

 

A REVISTA KRITERION E A LEGITIMAÇÃO DO SABER UNIVERSITÁRIO 

Pierre Rosanvallon considera que o campo político deve ser compreendido como um 

espaço de tensão, em que os sujeitos estão constantemente em disputa pela legitimação de 

“seus diversos subsistemas de ação”.
20

 Segundo o autor, uma história que privilegia a reflexão 

sobre o político proporciona um entendimento alargado das esferas constitutivas de uma 

comunidade e sua dinâmica, como o econômico, o social, e o cultural. Para nós, o campo 

intelectual universitário é entendido como um “subsistema de ação” cultural e político. A 

revista Kriterion é, portanto, uma fonte complexa e privilegiada para a compreensão dos 

projetos político-intelectuais veiculados através da mobilização de representações e 

imaginários.  

Em relação às revistas, Beatriz Sarlo destaca que elas são objetos interessantes para o 

historiador por apresentarem uma temporalidade específica, calcada no presente. Dentre todas 

as maneiras de intervenção cultural, as revistas têm “sua ênfase sobre o público, imaginado 

com espaço de alinhamento e conflito”.
21

 Em virtude disso, os discursos veiculados em 

revistas têm intenção de causar efeito no presente, interferindo nele e modificando-o. Assim, 
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as revistas funcionam como laboratórios, em que "se experimentam propostas estéticas e 

posições ideológicas".
22

 As revistas explicitam redes intelectuais, disputas, alianças e adesões 

a projetos, ajudando-nos a compreender a própria dinâmica do campo historiográfico, 

epistemologicamente, politicamente e geograficamente. Dessa forma, estudar as revistas nos 

permite uma abordagem ampla, considerando o trânsito de ideias e perspectivas, pois desde o 

fim do século XIX, e sobretudo no século XX, têm sido “espaços desejados de publicação e 

objetos privilegiados de leitura”, em que se pese o processo de autonomização da história em 

relação às ciências sociais iniciado na Europa no XIX e a sua institucionalização como 

disciplina acadêmica no Brasil durante o século XX.
23

  

Em resumo, partimos do pressuposto que as revistas acadêmicas, especialmente durante 

o processo de institucionalização e consolidação universitária, materializam-se em torno da 

construção de representações de um determinado grupo que busca interferir na constituição do 

campo universitário, realizado através da mobilização de propostas estéticas e ideológicas. No 

caso da Kriterion, é notória a reivindicação de uma identidade específica para os intelectuais 

envolvidos no esforço universitário, especialmente considerando que a FAFI foi uma das 

primeiras faculdades a criar uma revista para veiculação do conhecimento universitário – 

iniciativa do professor Arthur Versiani Velloso –, que estava presente no decreto que 

regulamentava as Faculdades de Filosofia.
24

 Embora a FAFI tenha sido criada em 1939, a 

Kriterion surgiu em 1947, após quase uma década de funcionamento. Haddad pontua que o 

fim do governo Vargas e o crescimento dos investimentos na infra-estrutura brasileira na 

década de 1950 contribuíram para um clima de otimismo em relação ao futuro da 

universidade.
25

 A existência de um período entre a criação da FAFI e a da Kriterion acentua a 

necessidade de compreender o periódico como uma “estratégia simbólica” para a construção 

de uma identidade intelectual para aquela instituição.
26

 

Bem como a FAFI, a Kriterion era uma publicação multidisciplinar, em que podemos 

encontrar ensaios, artigos e resenhas das mais diversas áreas do conhecimento, embora haja 

predominância de publicações filosóficas e literárias. É curioso notar que alguns volumes 
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traziam, juntamente com a produção científica, poemas e pequenas peças de teatro, muitas 

vezes publicadas em francês. A composição material da revista nos revela que a lógica 

universitária de produção e veiculação do conhecimento era bastante diferente do modelo com 

o qual estamos familiarizados. Não havia, por exemplo, um editorial nos números da revista. 

As representações do intelectual acadêmico e os posicionamentos da revista eram veiculados, 

pois, através da republicação de discursos de paraninfo; aulas inaugurais; matérias de jornais 

que enalteciam a atuação da instituição; cartas trocadas entre professores; memoriais de 

professores falecidos; entre outros. Já em relação ao campo historiográfico, a conformação 

das regras do ofício que balizariam a identidade do historiador ficou a cargo das resenhas 

críticas, matéria que, infelizmente, não abordaremos nesse texto. 

No primeiro volume, a revista trazia um pequeno texto de autoria de Braz Pellegrino, 

diretor da FAFI à época de fundação da revista. Segundo ele, a Kriterion teria “o papel de 

porta-voz da cultura em terras de Minas, contendo em suas páginas o que de mais 

representativo existe em nosso Estado no que diz respeito às belas letras, filosofia e ciência”.  

Ele salientava que, naquela época, “o que se vê são vozes isoladas, esforços que, por muito 

nobres, não conseguem, contudo, interdepender-se, fazendo dessa fusão o seu melhor 

estímulo e sua mais bem paga recompensa”.
27

 O que Braz Pellegrino intentava fazer era fixar 

uma determinada função para a FAFI e a Kriterion, alinhada à concepção moderna de 

universidade em vulgarização na época, em que se produziria a “cultura desinteressada” e 

promoveria a sua disseminação. Outro aspecto que aparece timidamente em seu discurso, mas 

que será apropriado por outros intelectuais, é a questão do regionalismo.  

No discurso “Missão da Faculdade de Filosofia”, oração de paraninfo da turma de 

bacharéis formada em 1948, Milton Campos mobiliza uma tradição que identifica a influência 

do pensamento ilustrado em Minas para legitimar a importância da universidade, dentro do 

modelo da época, como algo afeiçoado e próprio à cultura da região. Ele diz:  

Se sempre foi apanágio do mineiro o gosto pelos estudos desinteressados, 

lembre-se que nunca nos faltaram grandes mestres, “técnicos em ideias 

gerais”, seguindo a pitoresca e exata expressão, é certo que as próprias 

inclinações do nosso espírito, uma tradição cujos marcos podem ser 

facilmente assinalados através da história, estavam a exigir um instituto 

como este, que abrigasse aquelas tendências e assegurasse a sua 

continuidade. [...] A esta Faculdade que ora entrega ao ensino e à educação, 

em nosso Estado, mais uma turma de mestres, está confiada a missão 

precípua de amparar e desenvolver a arraigada vocação de cultura que é, no 

consenso geral, uma característica de Minas. Realizará, dessa forma, o mais 
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perfeito processo de civilização que é o de revelar a vocação de um povo 

através de sua tradição, e o de satisfazê-la como mediante um fio condutor.
28

 

Milton Campos era governador do Estado naquele momento e foi convidado a ser 

paraninfo dos formandos daquele ano. Embora não atuasse mais no âmbito institucional da 

FAFI, o convite implica o reconhecimento de sua importância para a instituição, bem como a 

afirmação do prestígio político da faculdade. Não se pode perder de vista que ele participou 

da sua fundação e, quase dez anos depois, quando esta estava prestes a se incorporar à UMG, 

volta para enaltecer a iniciativa, bem como os bacharéis recém-formados. O destaque que 

Milton Campos dá a Minas em relação ao cenário nacional pode ser interpretado como uma 

tentativa de estabelecer Minas Gerais como um centro formativo tão importante quanto o Rio 

de Janeiro (UDF) e São Paulo (USP). Nesse contexto, a especificidade de Minas seria a 

herança da tradição ilustrada, retomando acontecimentos políticos do século XVIII, como a 

Inconfidência Mineira, para a construção da identidade intelectual do estado, que apesar de 

idealizar suas raízes nas Luzes, projetava-se para alcançar a modernidade. 

É interessante notar que a publicação dessas orações, bem como aulas inaugurais e 

outros discursos, eram uma prática recorrente da Kriterion. A oração de Milton Campos foi 

pronunciada aos bacharéis de 1948, e publicada em 1949, quando a FAFI já estava 

incorporada à UMG. Isso endossa a hipótese de uma construção de uma memória sobre a 

instituição por meio da veiculação de suas próprias representações. Em 1953, outra oração de 

paraninfo foi publicada, desta vez pela ocasião da formatura dos bacharéis em Direito de 

1952. Embora esse curso não fosse oferecido pela FAFI, em seu discurso “Universidade e 

Ciência Política” ele defende a inclusão da referida disciplina no currículo do curso de 

Direito, pois ela seria de “grande utilidade (...) para que os portadores do título universitário 

se familiarizem com os processos de ordenação do convívio humano e com o jogo das 

instituições públicas”.
29

 O conteúdo do discurso, bem como sua publicação no periódico, 

sugere não só uma militância em favor da universidade, mas também a um determinado 

modelo de universidade, que estava em constante processo de construção.  

Como dito anteriormente, a década de 1950 foi bastante favorável à consolidação da 

universidade no Brasil. Além do clima de otimismo decorrente das mudanças políticas no país 

e no mundo, foi também o período em que se começou a investir mais na pesquisa, 

especialmente com a criação da CAPES e do CNPq em 1951. Ao mesmo tempo, a 

organização do movimento estudantil deu coro às intenções de uma Reforma Universitária 
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que era defendida também pelo corpo docente, mas que só foi realizada durante o regime 

militar. O discurso “Missões da Universidade”, de Abgar Renault, pronunciado em 7 de 

setembro de 1952 quando da comemoração do 25º aniversário da UMG, foi uma longa defesa 

pela reestruturação do modelo universitário. Apesar de elogiar a incorporação da Faculdade 

de Filosofia à estrutura da universidade, “tipo de organização que constitui, em todos os 

grandes centros de cultura, a anima rectrix universitária”, ele pondera que  

Após um quarto de século de corpo-a-corpo com as mesquinharias do 

quotidiano, sem as quais não é possível, infelizmente, lançar as construções 

capazes de transcender a meia altura da hora que passa, já dispomos de 

suficiente perspectiva histórica para confrontar as imagens sonhadas com as 

linhas que o punho dos criadores logrou falquejar no tronco penoso da 

realidade (...). Trabalhamos, crescemos, progredimos, eis a verdade 

irrecusável que, entretanto, não pode e não deve, bastar-nos.
30

 

Para Abgar Renault, a maior falha da universidade naquele momento era a 

incompletude do espírito universitário pelo pouco trabalho investigativo. Para ele, era 

necessário investir na pesquisa, na produção do conhecimento por meio do “estabelecimento 

entre nós do regime da pós-graduação”. Novamente, a ideia de uma universidade legítima, 

mas que estava em processo de construção é defendida como o discurso oficial da FAFI. 

Assim, a faculdade também se insere nos debates que ocorriam nacionalmente nas outras 

universidades, tanto entre os docentes, quanto entre os discentes. 

Para os professores da FAFI, a reflexão sobre esse processo encontrava ali um lugar 

privilegiado para ser realizado, ao menos é o que sugeriu Arthur Versiani Velloso, fundador 

da revista e catedrático de História da Filosofia e um dos membros mais ativos da FAFI, com 

intensa atuação intelectual e extensa produção literária na Kriterion. Aos formandos do ano de 

1954, ele se dirige dizendo: “Sois os naturais legatários do grande esforço que foi a criação 

desta Escola, cuja destinação é completamente diversa de quantas se encontrem compondo a 

Universidade”.
31

 Versiani faz, em seu discurso, uma defesa das ciências humanas e da sua 

igual importância como conhecimento científico frente a outras áreas do conhecimento. Para 

ele, não era o objeto do conhecimento que determinava a sua importância, mas a maneira 

como ele foi produzido, pois  

quando dizemos ciência não nos referimos (é bom esclarecer) a uma vista parcial 

qualquer da Realidade, não somente à ciências exatas ou às positivas, mas também 

às ciências culturais, às que tem por objeto os fenômenos sociais e políticos: às 

ciências do Homem.
32
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Em um momento que os investimentos para criação de laboratórios eram escassos e 

privilegiavam os departamentos de História Natural e Física, Versiani se posiciona em favor 

da Faculdade de Filosofia como unidade caracterizada pela ampla existência de bibliotecas e 

laboratórios em que se faziam pesquisas nas diversas áreas do conhecimento. Em seguida, ele 

provoca dizendo: 

Permaneceremos estacionários e atrasados, como aqueles coimbrões que 

trezentos anos após a descoberta da circulação do sangue ainda ignoravam, 

se não nos convencermos que o dever principal desta Faculdade, a sua 

função mestra, é em primeiro lugar a pesquisa, é a investigação incessante, 

em todos os setores do Saber. (...) A formação do verdadeiro didata não está 

nessa passiva aquiescência, mas no inquirir e no investigar sem pausa nem 

descanso; não é uma conformidade, mas uma controvérsia, um debate, um 

seminário; são as experiências; não é uma crença, mas uma crítica, uma 

inquirição permanente, e é nisso que consiste o estudo genuíno. 

 

O discurso de Versiani nos sugere um embate entre das áreas do conhecimento, no que 

diz respeito à destinação de recursos, ligada à predileção por uma determinada concepção de 

ciência. Entretanto, é interessante notar como a ideia de modernização da universidade estava 

ligada à defesa por mais investimentos em pesquisa. Sabemos a reforma universitária 

empreendida pelo governo federal foi um projeto de modernização-conservadora,
33

 que se 

apropriou dos debates em curso dentro da própria universidade, mas que se concentrou na 

tônica da produtividade acadêmica. Guardadas as devidas proporções, é curioso identificar, já 

naquela época, o diagnóstico de que deveria haver mais investimento na pesquisa para que a 

universidade alcançasse seu objetivo, questão posta no meio acadêmico até os dias de hoje. 

 

CONCLUSÃO 

Nosso intuito nesta breve análise era, por um lado, compreender a dinâmica que 

envolveu a criação e a consolidação do ensino universitário no Brasil, enquanto uma política 

de Estado, e por outro, destacar a atuação de alguns intelectuais nesse processo, que foi 

marcado por disputas entre diferentes projetos. Para tanto, buscamos compreender a revista 

Kriterion como principal meio de veiculação de representações que buscavam conformar a 

realidade da universidade durante as décadas de 1940 e 1950, tendo a Faculdade de Filosofia 

de Minas Gerais como o principal objeto da análise. É importante ressaltar que 

compreendemos que o tema é complexo e não pode ser esgotado em tão poucas páginas. 

                                                           
33

  MOTTA, 2014. Op. Cit. 
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Dessa forma, o que pretendemos foi realizar um esforço de compreensão do funcionamento 

dessas estratégias de ação política como parte da história da instituição universitária no Brasil. 

                                                           
i
  Esta pesquisa está sendo desenvolvida com o apoio financeiro do CNPq. 
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ULTRAMAN E SUA IMPORTÂNCIA POLITICO-SOCIAL 

 

Paulo Ricardo Alves Costa 

 

Sob os auspícios das transformações culturais do Japão e a ascensão do gênero 

tokusatsu
1
 como um dos pilares da cultura pop japonesa, estarei verticalizando minha análise, 

neste trabalho, em um personagem que se tornou um dos maiores expoentes da cultura pop 

japonesa, sendo um dos principais personagens do gênero tokusatsu: Ultraman. Sua 

desenvoltura expande-se de âmbito local para um contexto global, ultrapassando o público 

japonês e alçando olhares de diversos cantos do mundo.  

Torna-se eficaz, diante de tal proposta, analisar a série como o objetivo de expor sua 

importância político e social, onde os tokusatsu, apesar de voltados para o público infanto-

juvenil, continham críticas ao sistema. Para alcançar este efeito, utilizarei o ensaio de Jeffrey 

Jerome Cohen, “A cultura dos monstros: sete teses” e o trabalho do autor português José Gil, 

“Monstros” para entender qual o papel dos monstros e o que eles representam, e os conceitos 

de experiência e expectativa apresentados por Reinhart Koselleck na sua obra “Futuro 

passado: uma contribuição à semântica dos tempos históricos” para entender a questão do 

tempo na série. E ainda analiso o episódio “O sugador de petróleo” que, a questão exposta, 

fica exemplificada. 

Cabe salientar, como apontou Marc Ferro, sobre a duvidosa pureza do filme. Esta 

fonte apresenta uma dupla representação: Da sociedade na qual se insere; e sobre a sociedade 

na qual ele busca representar. Na liberdade de representações que ele sugere, podemos 

ressaltar o quanto é susceptível de mudanças suas representações de acordo com o público 

alvo
2
. Diante de tal ideia, temos que um filme que passado no Japão na década de 90 pode 

trazer novas representações e significados quando reproduzido para uma sociedade do ano 

2000. Este dado nos ajuda a compreender a importância da contextualização histórica para 

analisar um filme em determinada sociedade.  

Eiji Tsuburaya foi durante anos o responsável pelos efeitos especiais de grandes 

sucessos da Toho Filmes, como Godzilla., mas, em 1965 com a TV em plena expansão no 
                                                           
1
 A expressão tokusatsu é uma abreviação da expressão japonesa “tokushusatsuei”, em tradução livre significa 

filme de efeitos especiais. A expressão é comumente utilizada para produções em liveaction (com atores) de 

monstros e heróis japoneses, onde se utilizam intensamente técnicas de efeitos visuais, efeitos especiais e 

pirotécnicos. A temática das produções tokusatsu se baseia geralmente em ficção cientifica, fantasia e elementos 

das tradições japonesas, como ninjas por exemplo. 
2
 FERRO, Marc. Cinema e História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 15 - 16 
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Japão, ele decide criar sua própria produtora em 1963, a Tsuburaya Productions Co. Ltd. Sua 

primeira produção foi a série Ultra Q em 1966, produzida originalmente em preto e branco a 

série mesclava ficção cientifica, suspense e terror e trazia a cada semana uma história com 

personagens diferentes em situações incomuns envolvendo monstros gigantes. Ultra Q tinha 

suas histórias voltadas para o público adulto, mas ganhou muita popularidade e audiência 

entre as crianças, devido aos diferentes monstros que apareciam a cada semana nos episódios 

da série. Percebendo isso, no mesmo ano, Tsuburaya elaborou uma série com monstros 

gigantes voltada para o público infanto-juvenil, diferente de Ultra Q, a série tinha um elenco 

fixo, um herói gigante que combatia os monstros e tinha um padrão que seria seguido nas 

séries posteriores. 

Com isso, a série Ultraman surgiu. Produzida de julho de 1966 a abril de 1967, 

contava as aventuras do herói Ultraman, que tinha a missão de escoltar o monstro Bemlar até 

a prisão espacial. No entanto, Bemlar consegue escapar e durante a perseguição ambos 

chegam a Terra e Ultraman choca-se acidentalmente com a aeronave do Tenente Shin Hayata, 

membro da Patrulha Cientifica
3
 que vem a falecer. Lamentando ter tirado a vida de Hayata e 

disposto a lutar pela paz na Terra, Ultraman une sua força vital com Hayata dando a ele uma 

outra vida, e lhe entrega a cápsula beta que Hayata devia usar quando tivesse problemas. Para 

Alexandre Nagado, Hayata é o hospedeiro perfeito para Ultraman pois sua posição de 

investigador da Patrulha Cientifica o coloca sempre por perto das ameaças a humanidade.
4
A 

Patrulha Cientifica é uma organização paramilitar com recursos avançados para defesa do 

Planeta Terra, tem sua base central na França e várias sub-bases pelo mundo, uma delas no 

Japão. A base japonesa é liderada pelo Capitão Muramatsu, e além o Tenente Hayata, é 

composta pelos oficiais Arashi, Ide e Akiko Fuji além do cadete Hoshino e do cientista Dr. 

Iwamoto e em alguns episódios recebe “visitas” de membros de outras bases como do 

investigador Jeam do Quartel General de Paris e da oficial Pati da Central da Índia. Sem que 

seus companheiros da Patrulha Científica desconfiem, Hayata utiliza os poderes da cápsula 

beta para trocar de lugar com Ultraman. Hayata na série não se transformava no herói gigante, 

ele fica em uma espécie de animação suspensa durante o tempo em que Ultraman entra em 

ação, é possível verificar este fato no episódio 16 – S.I.A no espaço, onde vemos Hayata 

desacordado enquanto Ultraman enfrenta o Alien Baltan. 

                                                           
3
 Originalmente chamada de SSSP (Special Science SearchParty). Recebeu o nome de Patrulha Cientifica na 

primeira dublagem brasileira nos anos 70 e de S.I.A na segunda dublagem dos anos 90. 
4
  NAGADO, Alexandre. Almanaque da cultura pop japonesa. São Paulo: Via Lettera, 2007, p.142. 
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Oriundo do Planeta Ultra na Nebulosa M78, Ultraman é um gigante com cerca de 40 

metros de altura e, como todos os membros de sua raça alienígena, ele retira seus poderes da 

estrela mais próxima de onde está. No caso da Terra, o sol fraco de nosso sistema solar só lhe 

da energia para permanecer lutando durante três minutos, se estourar esse tempo limite 

Ultraman pode morrer sem energia, como sempre informa o narrador da série: “ A energia 

solar que alimenta Ultraman sem consome rapidamente na Terra, o timer colorido começa a 

acender e apagar, quando ele se apagar totalmente Ultraman nunca mais se levantará. ”
5
 

Sendo assim Hayata só chama Ultraman em último caso, quando os esforços da Patrulha 

Cientifica não são o suficiente para deter os monstros. 

Segundo Cristiane Sato, “Tsuburaya preocupou-se em fazer sua criação moldar-se aos 

padrões do que, tanto naquela época como hoje, é considerado “politicamente correto” para 

séries e filmes infantis no Japão, que é deixar o mais claro possível que tudo o que elas veem 

na tevê é um faz de contas.”
6
. Por esse motivo os efeitos especiais tinham um aspecto pobre 

onde podia-se ver o zíper nas costas da fantasia do Ultraman, além dos fios que sustentavam 

os jatos e aviões que apareciam em cena, mas esses elementos misturados com inovadores 

efeitos especiais de raios deram uma atmosfera cult a série. Evoluindo tecnicamente ao longo 

dos episódios, Ultraman agradou muito as crianças que se encantaram com os grotescos e 

estranhos monstros. Atingindo a marca de 39 pontos de audiência, a série virou mania 

nacional. Outra questão que pode ser apontada é o quanto a série revelada padrões sociais da 

época.  

A série foi encerrada no episódio 39 por causa das dificuldades que Tsuburaya 

enfrentava para produzir a série semanalmente. Cada monstro demorava cerca de três meses 

para ser produzido e um episódio para ser destruído pelo herói, vários monstros da série Ultra 

Q foram reaproveitados em Ultraman e até a fantasia do primeiro Godzilla foi reciclada e 

utilizada em um episódio. Mas com a necessidade de reestrutura a empresa fez com que Eiji 

Tsuburaya encerrasse a série. 

Ultraman originou uma verdadeira mitologia de personagens, conhecidos no Japão 

como a Família Ultra e, segundo Alexandre Nagano, “é um dos maiores nomes do 

licenciamento no mundo, com dezenas de produções derivadas, entre seriados e filmes, 

animes, livros, mangás, games...”
7
 Ultraman virou um dos maiores expoentes da cultura pop 

japonesa no mundo e um dos maiores representantes do gênero tokusatsu no Japão. 

                                                           
5
 Frase dita pelo narrador da série em quase todos os episódios. 

6
 SATO, A. Cristiane. Japop: O poder da cultura pop japonesa. São Paulo: Nsp-hakkosha, 2007. p. 327. 

7
 NAGADO,Alexandre.Op. cit. p. 145. 
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Apesar de ser voltada para o público infanto-juvenil, segundo Cristiane Sato, a série 

Ultraman foi originalmente concebida com sérias preocupações ecológicas.
8
 No final dos anos 

50 o Japão passou por um rápido processo de industrialização. Grandes áreas verdes davam 

lugar a complexos industriais e a conjuntos habitacionais. Os recursos naturais eram 

consumidos de forma desmedida e a emissão de resíduos dos processos industriais estavam 

crescendo a um ritmo alarmante. Nessa época, na baia de Minamata, as pessoas viviam de 

forma simples, tirado seu alimento da baia e comendo peixe fresco diariamente. O primeiro 

sinal de que algo não estava certo foi notado nos animais que comiam peixe que começaram a 

agir estranhamente, tendo convulsões seguidas de morte. Algumas pessoas começaram a 

apresentar os mesmos sintomas e crianças estavam nascendo com sérias deformidades e 

retardo mental. Os médicos inicialmente suspeitavam de envenenamento por mercúrio e 

chamaram o distúrbio de doença de Minamata. Há décadas as pessoas suspeitavam que a 

doença era causada por uma indústria química instalada na baia, a Chisso Chemical Co., e 

após anos de protestos e batalhas judiciais a população conseguiu em 1968 que o governo 

reconhecesse a responsabilidade da empresa. Apenas em 1997 o governo da província de 

Kumamoto declarou que os níveis de mercúrio presentes nos mariscos e peixes da Baia de 

Minamota estavam seguros. Além da doença de Minamata, uma série de outras doenças 

relacionadas a poluição foram descobertas durante os anos 60 e 70,“tais como a doença de 

itai-itai, cujo surto ocorreu na bacia do rio Jinzu-gawa, na Província de Toyama; transtornos 

respiratórios nos bolsões industriais de Tóquio-Yokohama, Nagoya e Osaka-Kobe; e 

intoxicação crônica por arsênico na região de Toroku, na Província de Miyazaki”
9
. Essas 

formas de poluição ocorreram como resultado da priorização, pelo governo japonês, do rápido 

crescimento econômico em detrimento de padrões para proteger a saúde e segurança da 

população e do meio ambiente. A partir dessas consequências causadas pela poluição, o Japão 

passou a adotar medidas rígidas para proteger o meio ambiente. 

Na série essas preocupações com as questões ecológicas e também críticas políticas, 

pois a priorização do rápido crescimento econômico era uma política do governo japonês, 

eram apresentadas na forma de monstros. Por tanto é importante entendermos o que é um 

monstro e qual o seu papel. 

                                                           
8
 SATO, A. Cristiane. Op. cit. p. 328. 

9
 Embaixada do Japão. Questões ambientais: Avanços foram feitos, mas há novos desafios a serem enfrentados. 

Disponível em <http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/ambiente.html> Acessado em 30 de dezembro de 2015. 

http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/ambiente.html
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Para Jeffrey Jerome Cohen, o monstro nasce de uma corporificação de um momento 

cultural. O corpo do monstro incorpora, medo, desejo, ansiedade e fantasia.
10

 O monstro 

mostra, como revela a etimologia da palavra monstrum, (“aquele que revela”, “aquele que 

adverte”). Cohen argumenta que, ao mesmo tempo, que não podemos compreendê-lo dentro 

das categorias do masculino e feminino, mesmos nos antropomórficos, e que o corpo é a 

representação de uma outra condição que reflete a cultura de quem o criou.  

Jeffrey Jerome Cohen ainda fala da imaterialidade do monstro, onde ele desaparece e 

reaparece em outro lugar, segundo ele um monstro experimenta a morte mais do que uma 

vez.
11

 O monstro sempre volta dos mortos para aterrorizar novamente em outra época, ele 

morre e retorna com uma roupagem ligeiramente diferente cada vez contra os problemas 

sociais contemporâneos ou evento especifico. Cohen diz que “os monstros devem ser 

analisados no interior da intrincada matriz de relações (sociais,culturais e lítero-históricas) 

que os geram”. Então devemos nos preocupar com séries de momentos culturais, que pela 

lógica, sempre ameaçam mudar pois o monstro tende a seguir esses momentos, ele desaparece 

e reaparece conforme o momento pede. 

Como não pode ser categorizado dentro dos limites estéticos e biológicos da 

humanidade, o monstro sempre escapa. Ele é imortal, sobrevive as mais terríveis batalhas. O 

Drácula é um exemplo disso. Tanto no plano ficcional, como no plano cultural, ele sempre 

retorna. Uma pesquisa rápida na locadora próxima de sua casa vai demonstrar a quantidade de 

filmes sobre o assunto. Isso aponta para uma consideração importante: necessitamos dos 

monstros, em todas as culturas eles sempre existiram para impor limites e para serem amados. 

Cohen ainda destaca na terceira tese de que o monstro é o arauto da crise de 

categoria. Ele surge em momentos de crise, quando os nossos ideais estão se desfazendo 

diante das mudanças de pensamento. E, por ser o revelador, ele torna claro a crise de 

categorias, entre o eu e o outro, o masculino e o feminino, raças, nacionalidades e culturas. O 

monstro é híbrido, supera a lógica do ou um ou outro para se situar na fronteira entre o um e o 

outro, ele é ambíguo. 

José Gil em seu livro “Monstros”, nos apresenta dois pontos fundamentas com relação 

a figura do monstro: O fato do monstro ser pouco visto e o fato de ser sinal de um 

extraordinário. Esses fatos estão ligados a visão. O monstro é um ser que se oculta, mas ao 

mesmo tempo, quando é visto, oferece uma superabundância. 

                                                           
10

 COHEN, Jeffrey Jerome. A cultura dos monstros: sete teses. In: SILVA, Tomaz Tadeu da. Pedagogia dos 

monstros: os prazeres e os perigos da confusão de fronteiras. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 26. 
11

Ibidem. p. 27. 
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Esse fator se dá pelo excesso de presença que há no monstro, segundo Gil, “o monstro 

combina os elementos de que é formado de tal maneira que a sua imagem contém sempre 

mais substâncias que uma imagem vulgar. ”
12

 Essa característica concede ao monstro uma 

verdadeira vocação para a representação. Desse modo, podemos entender que a figura do 

monstro não é só um acumulo desordenado de elementos, ele segue um sentido da construção 

de um significado. 

No caso do Japão podemos exemplificar a importância e o papel do monstro ao citar o 

monstro mais famoso da cultura pop japonesa. O país sofreu um processo traumático por ter 

sido alvo de armas tecnologicamente avançadas no final da Segunda Guerra Mundial, o terror 

das bombas atômicas se corporificou na cultura japonesa na figura do monstro Godzilla. Ele 

teve seu corpo transformado pela radiação de teste atômicos, adquirindo um enorme tamanho 

e poder devastador de expelir pura radiação pela boca. Godzilla, não é visto de início no filme 

de Ishiro Honda de 1954, só o que se podemos ver são suas pegadas e destruição, quando ele 

é visto seu corpo é uma fartura de representatividade na tela. Seu corpo é um corpo cultural 

representando o povo japonês transformado pelas bombas atômicas. Godzilla morre no final 

do filme de 1954, apenas para voltar em outros tantos longas.   

Desse modo podemos entender os monstros em Ultraman como uma corporificação 

dos medos e receios dos avanços econômicos e tecnológicos da humanidade, seus corpos são 

propositalmente gigantes e sem definição de raça ou gênero para mostrar justamente as 

consequências desagradáveis desses avanços. Vários monstros têm seus corpos transformados 

devido a ações humanas como por exemplo o monstro Nelonga que vivia em um antigo poço 

perto de onde foi instalada uma usina elétrica, quando a usina instalou cabos subterrâneos 

perto do poço para abastecer a cidade e a indústria, Nelonga começou a absorver a 

eletricidade e a crescer enormemente a ponto de não caber mais no poço e sair em busca de 

mais eletricidade, Nelonga é uma representação da indústria japonesa que consumia altas 

quantidades de eletricidade para a produção. Ou ainda o monstro Ragon, que era uma criatura 

pré-histórica que vivia no estreito do Japão que cresceu e se enfureceu devido a radiatividade 

de uma explosão de umas das bombas atômicas que seriam usadas para a colonização do 

planeta Júpiter que acidentalmente caiu no mar, representando, assim como Godzilla, o medo 

do uso indevido da energia nuclear. Através de seus corpos esses monstros mostram o que as 

ações humanas desmedidas podem provocar. 

                                                           
12

 GIL, José. Monstros. Lisboa: Relógio d’água, 2006. p.75. 
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O diretor de Ultraman, Akio Jiso, certa vez declarou que ele via os monstros como 

“símbolos da natureza”, vítimas do egoísmo humano passiveis de compaixão, que muitas 

vezes apenas reagiam aos efeitos negativos do progresso humano e tornavam-se tão 

destrutíveis pelo fato de seus corpos serem gigantes. Os monstros em Ultraman não eram de 

todo mal, eles apenas representavam as consequências desagradáveis que o rápido 

crescimento da indústria proporcionou ao Japão. A simpatia que as crianças tinham pelos 

monstros era tão grande que até catalogo de monstros foram produzidos para satisfazer os 

pequenos fãs. 

Como podemos constatar o monstro tem um papel representativo importante na 

cultura, ele é criado pela sociedade, engendrando seus medos e incertezas acerca do momento 

cultural, que sempre tende a sofrer modificações de acordo com sua época. A sociedade 

precisa de monstros para impor limites. 

Outro ponto que quero expor aqui sobre a série Ultraman é a questão do tempo. A 

série não explicita o período em que a história se passa, mas é possível perceber uma datação 

no final do episódio “A terra natal”, onde é mostrada a lapide do cosmonauta soviético Jamila 

em que se pode ler 1960 - 1993, isso nos leva a constatar que a série se baseia em seu passado 

e presente para prever um possível futuro onde as consequências do rápido crescimento 

industrial japonês aparecem. A fim de entender esta questão começo a expor aqui os conceitos 

de experiência e expectativa apresentadas por Reinhart Koselleck na sua obra “Futuro 

passado: uma contribuição à semântica dos tempos históricos”. Segundo o autor, não há 

expectativa sem experiência e vice e versa, não se tem um sem o outro os dois conceitos 

entrelaçam passado e futuro. 

A experiência é o passado atual ao qual foram incorporados acontecimentos que 

podem ser lembrados. Na experiência de cada um, reside uma experiência alheia transmitida 

por gerações. Dessa forma a experiência pertence ao passado que se concretiza no presente, 

de múltiplas maneiras: através da Memória, dos Vestígios, das Permanências e, para os 

historiadores, das fontes históricas. 

Já a expectativa é ao mesmo tempo ligada a pessoa e ao interpessoal, é realizada no 

hoje, é um futuro presente, para o que ainda virá, para a não experimentação, para o que só 

pode ser previsto. “Esperança e medo, desejo e vontade, a inquietação, mas também análise 

racional, a visão receptiva ou a curiosidade fazem parte da expectativa e a constituem.”
13

 

                                                           
13

 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado – contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 

Contraponto, ed. PUC-Rio, 2006. p. 10. 
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Os dois conceitos se relacionam, mas não são simétricos complementares, que 

coordenem passado e presente. Passado e presente jamais chegam a coincidir, assim como a 

expectativa jamais pode ser totalmente deduzida da experiência. Uma vez completa, a 

experiência está completa na medida que suas causas são passado ao passo que a experiência 

futura, antecipada como expectativa, se decompões em uma infinidades de momentos 

temporais.
14

 

Koselleck diz que o tempo e expresso através de metáforas e nos apresenta o “espaço 

de experiência” e “horizonte de expectativas”, onde o horizonte é a linha onde se abre um 

espaço que ainda não pode ser contemplado no futuro. Segundo o autor, “descobrir o futuro, 

apesar dos prognostico serem favoráveis se depara com um limite absoluto, pois ele não pode 

ser experimentado”.
15

 O que se espera para o futuro está limitado de uma forma diferente do 

que foi experimentado no passado. 

Experiência e expectativa não podem ser transformadas uma na outra tranquilamente. 

Sempre uma coisa pode acontecer diferente do que se espera. “Esta é uma formulação 

subjetiva daquele resultado objetivo de que o futuro histórico nunca é o mesmo do passado 

histórico.”
16

 

A experiências adquiridas podem modificar-se com o tempo. Recordações errôneas 

podem estar contidas na experiência e podem ser corrigidas gerando novas experiências que 

podem abrir novas expectativas. 

Para Koselleck, expectativas não podem ser adquiridas sem experiência.  Por tanto 

elas não causam surpresa, somente aquilo que não é esperado pode causar surpresa. Dessa 

forma estaríamos diante de uma nova experiência. 

Podemos entender assim que as experiências vividas pelo povo japonês são usadas na 

série Ultraman para vislumbrar um futuro onde as consequências do desenvolvimento japonês 

afetam de maneira negativa a população. Podemos tomar como exemplo o já citado caso de 

Minamata ou, como vamos ver a seguir, os problemas causados pela dependência do petróleo 

importado, que nos anos 40 quase paralisou o Japão e o levou a uma guerra que marcou 

profundamente o povo japonês e nos anos 70 levou o país a interromper seu crescimento 

econômico quando da Crise do petróleo de 1973. Foram os eventos antes de 1966, anos de 

produção da série, que inspiraram a criação dos monstros e as histórias futurista. A série 

                                                           
14

Idem 
15

 Ibidem. p. 311. 
16

 Ibidem. p. 312. 
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Ultraman, assim como outras do gênero tokusatsu, tinha um profundo caráter crítico sob a 

capa de entretenimento barato. 

 

ANALISE DO EPISÓDIO “O SUGADOR DE PETRÓLEO” 

Para findar a minha análise, e a fim de exemplificar as questões expostas 

anteriormente, vou analisar o décimo terceiro episódio da série Ultraman intitulado “O 

sugador de petróleo”. Nesse episódio podemos ver críticas ao consumo desmedido de 

combustível feito pela indústria japonesa representado pelo monstro Pestar.  

No episódio em questão, plataformas de petróleo no Oriente Médio explodem 

misteriosamente e navios petroleiros se incendiavam e explodiam no mar, as investigações da 

Patrulha Cientifica do Oriente Médio não obtiveram resultados positivos. Logo após, no Japão, 

um bêbado avista uma luz azul misteriosa no mar causar a explosão de um caminhão tanque, 

um monstro surge e leva o caminhão em chamas para o mar. Na manhã, logo após o ocorrido, 

as autoridades não acreditam no relato do homem e o acusam de ter causado a explosão do 

caminhão com um cigarro, a Patrulha Cientifica não avista nada de anormal em sua ronda 

pelo mar. Em meio a discussão do homem como os policiais, o capitão Muramatsu conversa 

com o tenente Hayata lembrando do ocorrido no Oriente Médio, Muramatsu desconfia que o 

causador das explosões no Oriente Médio tenha vindo para o Japão. Logo após a conversa, a 

luz misteriosa reaparece no mar e explode um navio petroleiro diante dos olhos dos oficiais 

Ide e Arashi que faziam a ronda pelo ar com o jato V-tol. Todos que estavam no píer 

interpelando a testemunha, veem atônitos o navio em chamas e o monstro Pestar emergir do 

mar e afundar com o navio. 

Pestar representa aqui a indústria japonesa que se utiliza desmedidamente da energia 

produzida por combustíveis (petróleo) para a produção, como já foi dito, nessa época o Japão 

testemunhou um rápido crescimento industrial ignorando as consequências desagradáveis que 

esse crescimento proporcionou. A figura da testemunha bêbada demonstra essa não 

preocupação. Mesmo dizendo a verdade a testemunha não recebe a devida atenção, pois a 

final ela estava acusando a indústria, representada por Pestar, e nessa época era prioridade do 

governo e da sociedade o crescimento econômico e industrial, então tudo o que fazia menção 

a questão ecológica ou críticas ao crescimento econômico era menosprezado. 

Passado o ataque de Pestar, Dr. Iwamoto explica para Muramatsu que o monstro se 

alimenta de petróleo e logo vem a preocupação com as refinarias de petróleo japonesas. Com 

as imagens das refinarias sendo exibidas, o narrador diz que “Foram tomadas providencias de 
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emergência na baia de Tóquio, as fabricas interromperam suas atividades e os navios foram 

proibidos de entrar na baia.” Um plano é traçado no quartel da Patrulha Cientifica, com um 

desenho do monstro a vista o plano é atacar as duas barrigas onde ele armazena o petróleo. 

Tambores de petróleo são jogados no mar para atrair Pestar que aparece para se alimentar. O 

plano de Muramatsu é deixar o monstro comer bastante petróleo para poder destruí-lo com 

um tiro em suas barrigas. Ide erra o primeiro tiro fazendo com que Pestar submerja, 

Muramatsu dá ordens de não atirar enquanto ele estiver na água. Pestar emerge perto da 

refinaria e Ide atira acertando o monstro mas causando um grande incêndio que se espalha 

rapidamente pela refinaria. Furioso Pestar vai à refinaria e começa a destruí-la expelindo fogo 

pela sua boca. Ide atira uma terceira vez, acertando Pestar que cai ferido em meio a refinaria 

em chamas. O jato V-tol pousa na refinaria e os membros da Patrulha Cientifica vão ao 

encontro do responsável pela empresa, nervoso com o ocorrido o responsável exige uma 

providencia de Muramatsu. Se sentindo culpado pelo que aconteceu, Ide sai da sala com o 

objetivo de apagar o incêndio. Sucessivas explosões acontecem na refinaria enquanto os 

membros da Patrulha Cientifica procuram Ide. Vendo uma forte explosão acontecer perto de 

onde Ide estava, Hayata utiliza a capsula beta e Ultraman entra em ação. Com o intuito de 

apagar o incêndio, Ultraman ignora Pestar caído no chão que o ataca pelas costas com uma 

rajada de fogo, surpreso com o ataque, Ultraman executa Pestar com seu raio spacium
17

 e em 

seguida se volta contra o incêndio. Atirando água pela mão, Ultraman apaga completamente o 

incêndio na refinaria. Vendo sua missão cumprida Ultraman vai embora. No fim do episódio, 

em meio a toda destruição, os membros da Patrulha Cientifica estão felizes por Ide estar bem. 

 O erro de Ide se torna um acerto a medida que o incêndio na refinaria mostra o caos 

que seria se o Japão perdesse o seu petróleo, a figura de Ide tentando apagar o grande 

incêndio sozinho com uma mangueira mostra a impotência que o japonês ficaria diante da 

perda de seu recurso natural importado. Depois de todo o caos os membros da Patrulha 

Cientifica sorriam, demonstrando satisfação por terem salvo, não Ide, mas o petróleo estocado 

na refinaria. 

Escolhi analisar esse episódio pois ele trata de uma questão que veio a ser um 

problema para o Japão nos anos 70, mais precisamente em 1973, a crise do petróleo. Na 

esteira da Guerra do YomKippur, os países árabes aumentaram o preço do petróleo em quatro 

vezes, além de decretar um embargo aos países que apoiaram Israel. O Japão foi um dos 

maiores afetados, a maior parte do petróleo do país era importado do Oriente Médio. O Japão 

                                                           
17

 Raio que Ultraman utiliza para destruir os monstros. 
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se viu em meio ao caos, preços subiram de repente e a falta de artigos se agravou por causa do 

monopólio. Houve apagões em cidades japonesas, inclusive na capital Tóquio e a calefação de 

algumas companhias foi cortada. 

A situação crítica fez com que o Governo reduzisse em 10 % o consumo de petróleo e 

energia elétrica em meados de novembro de 1973. O estado de emergência foi declarado pelo 

governo que estabeleceu as chamadas duas leis do petróleo.  “"Lei sobre a adequação da 

demanda e oferta do petróleo" e "Lei sobre as medidas urgentes para estabilizar a vida do 

povo". Em março de 1974, ao aumentar os preços por atacado do petróleo, o governo japonês 

determinou o congelamento dos preços dos artigos de primeira necessidade.”
18

 

A situação do Japão começou a melhoras a partir de abril de 1974, após os países 

membros da OPEP deixarem de reduzir o fornecimento de petróleo. Gradativamente, o 

congelamento de preços foi sendo extinguido pelo governo até que cessou no final de agosto. 

Reduzir o risco de ficar sem energia assegurando uma economia estável, ainda é um 

tema crítico para a política energética do Japão. Para reduzir os riscos de escassez energética e 

preparar-se para situações de emergência, o Japão toma medidas de armazenamento de 

petróleo, fomenta o desenvolvimento independente de recursos e promove a cooperação com 

os países produtores de petróleo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho começou com o objetivo de analisar as séries tokusatsu que foram 

exibidas no Brasil a fim de mostrar que essas séries introduziram a cultura pop japonesa no 

país. Mas, assistindo as séries e analisando os episódios percebi que essas produções 

poderiam ser um grande objeto de pesquisas. 

Muitas se baseiam na figura do monstro para expor suas críticas políticas ou 

ambientais. O monstro é visto aqui como um ser afetado pelas ações desagradáveis dos seres 

humanos, como uma revanche da natureza, ele se volta contra os humanos mostrando toda sua 

fúria pelos acontecimentos por ele mostrados em seu corpo repugnante. Ele é criado através 

dos medos e receios da sociedade para impor limites aos humanos. 

O personagem da série central analisada nesse trabalho, Ultraman, gerou uma 

verdadeira mitologia de personagens e séries. Durante os anos 70 as séries Ultras, como são 

chamadas, faziam muito sucesso, e como vimos no capítulo anterior a primeira série foi criada 

                                                           
18

 MIZUNO, Hajime. A economia japonesa após a crise do petróleo e as implicações nas suas relações com a 

América Latina. Revista de Administração de Empresas vol.15, no 5. São Paulo, 1975. 
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com preocupações com a questão ambiental que era negligenciada pelo governo e pela 

sociedade em detrimento do rápido desenvolvimento da economia. Os Ultras seguintes ainda 

tinham suas preocupações ambientais, a série O regresso de Ultraman, produzida em 1971, 

apresentava um motivo para os monstros aparecerem:O aumento da temperatura que 

modificava a estrutura natural da Terra, um embrião do que chamamos hoje de aquecimento 

global. 

Outras séries tokusatsu mostravam suas preocupações com as questões ambientais 

como Spectreman, produzido pela P-Productions em 1971, onde as críticas eram explicitas. 

Spectreman enfrentava monstros criando a partir de poluição. O próprio vilão, Dr. Gori era 

um crítico dos humanos que destruíam seu próprio planeta. 

Nos anos 80, séries como, O Fantástico Jaspion e Kamen Rider Black RX, ainda 

faziam críticas políticas ao mesmo tempo em que a empresa responsável pelos brinquedos das 

séries vendia seus bonecos.  

Os monstros nasceram para criticar e alertar a sociedade, mas fizeram tanto sucesso 

entre as crianças que foram transformados em produtos tais como: cartões, bonecos, 

lancheiras e muitos outros. Através dos anos, eles foram perdendo seu papel critico, de 

personagens principais, sendo hoje coadjuvantes, tornando-se apenas figuras que aparecem 

todas as semanas para serem derrotadas pelos heróis modernos japoneses. 
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O PENSAMENTO DE DOMINGO SARMIENTO NA 

 FORMAÇÃO DA NAÇÃO ARGENTINA  

Rafael Macedo da Rocha Santos 

 

INTRODUÇÃO 

        A consolidação da nacionalidade argentina, que seria construída em um momento pós-

guerra do Paraguai (1865-1870), será decisiva nessa nova fase do nacionalismo pós-

caudilhismo das primeiras décadas pós-independência.  

        Iniciava-se assim uma forte pressão argentina sobre territórios em litígio com seus 

vizinhos
1
 com vistas a retomar um antigo sonho argentino: a reconstituição do antigo Vice-

Reinado do Prata. O fortalecimento do Exército na política interna durante o pós-guerra ditará 

uma política de acirramento de nacionalismos e de uma possível diferenciação social do país 

em relação à América Latina. 

        Após o fim do conflito com os paraguaios no âmbito externo e a superação da histórica 

divisão entre centralistas e federalistas de outrora no âmbito interno, começava-se a pensar 

uma nova Argentina pós-pacificação. A necessidade de pacificação e unificação territorial se 

articulariam a partir de então com questões sociais e culturais nos escritos dos intelectuais 

argentinos a partir da década de 1880.       

         O grande entreposto comercial no qual se transformara Buenos Aires fazia da capital um 

centro cosmopolita de grande circulação de ideias e um ambiente de correntes ideológicas 

vindas da Europa. A diferenciação econômica que a Argentina atinge em relação ao resto do 

continente fará com que o país seja um laboratório de tendências sul-americanas 

“modernizadoras” em relação à hábitos e comportamentos sociais. 

         Nesse ambiente interno de secularização, individualização e racionalização das relações 

sociais, desenvolviam-se novas formas de interação entre indivíduo e sociedade: 

 

As doutrinas liberais clássicas baseadas na autonomia do indivíduo cederam 

lugar a outras teorias para as quais o indivíduo é parte integral do organismo 

social, condicionado pelo tempo e pelo local e está sempre mudando a 

medida em que muda a própria sociedade
2
. 

                                                           
1
Destacamos o imbróglio dos argentinos com o Brasil em relação à questão de Missiones, com o Chile no 

extremo sul da Patagônia e a indefinição territorial com o Paraguai nas áreas que compreendem a atual Província 

argentina de Formosa e a atual Província paraguaia de Hayes.  
2
 HALE, Charles A. “As ideias políticas e sociais na América Latina, 1870-1930”. In: Bethell, Leslie (org.). 

História da América Latina de 1870 a 1930. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, Brasília, DF: 

Fundação Alexandre de Gusmão, 2009. p. 331. 
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        A busca pelo desenvolvimento econômico adquiriria um forte viés modernizador em 

uma conjuntura internacional de ascensão do liberalismo financeiro. As altas taxas de 

crescimento econômico na Argentina de fins do século XIX davam coro às vozes dos 

políticos da época, muito populares em seu país por conta do progresso do momento. 

       A aplicação do liberalismo econômico clássico em sociedades estratificadas e 

subdesenvolvidas, uma prática comum em fins do século XIX, demandou uma incorporação 

de valores vindo de países considerados avançados. Dessa forma, reorganizar a sociedade 

argentina com base em princípios modernos ganhará eco nas vozes dos políticos da época 

como Domingo Sarmiento e a geração de 1880. 

 

O PENSAMENTO DE DOMINGO SARMIENTO 

       Nesse momento, uma geração inteira de intelectuais argentinos buscará articular as 

vertentes territoriais, políticas e culturais da nação, consideradas até então difusas e efêmeras, 

em um novo projeto de formação nacional enormemente influenciado pelos desdobramentos 

internacionais em voga em fins do século XIX.  

      Investigando historicamente as origens históricas do atraso social argentino, esses autores 

pós-colonialistas alegariam que as debilidades argentinas possuíam origens históricas nos 

erros da própria formação do Império espanhol na América. Nos estudos sobre as origens do 

subdesenvolvimento, considerava-se desde então que o atraso argentino se articulava com 

questões de formação social oriunda dos tempos da colônia. 

       Um dos principais expoentes da chamada geração de 1880 fora Domingo Sarmiento, 

presidente da República Argentina entre 1868-1874. Apesar de disseminar escolas e 

universidades em seu governo de uma maneira sem parâmetros, sua visão de nação concebia a 

superação do atraso argentino por meio de políticas homogeneizadoras sociais. 

        Além de político influente em seu país, Sarmiento era um escritor e jornalista de renome. 

Opositor da tirania de Juan Manuel Rosas nas primeiras décadas pós-independência, sua 

experiência pessoal será decisiva em sua oposição convicta contra governos despóticos e 

contra as ditaduras caudilhas em seus escritos. 

        Outros políticos conservadores argentinos, além de Sarmiento, estavam inseridos na 

chamada geração de 1880 como Júlio Roca, Miguel Celmán e Carlos Pellegrini, todos 

Presidentes da República. Esse movimento intelectual e filosófico na História Argentina 
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durou até 1916, tendo grande influência sobre o comportamento social argentino entre fins do 

século XIX e princípio do século XX. 

        Destacamos também as ideias de Juan Bautista Alberdi (1810-1884), relevantes para a 

geração de 1880, segundo o qual “a sua civilização era europeia e a Nossa Revolução não 

passava de uma fase da grande Revolução Francesa”
3
. Havia a aspiração de reproduzir 

práticas e hábitos do Velho Mundo na América Latina. 

        Grande promotor do conhecimento científico durante o seu governo, Domingo 

Sarmiento promoveu uma série de melhorias nas comunicações precárias do país, buscando 

articular entre si as distantes províncias argentinas. Era um claro sinal de que o mito 

unificador seria uma constante não só em seu governo, como em seus escritos. 

        Sarmiento desenvolveu seus escritos nos quais defenderão a necessidade de unificação 

étnica branca na Argentina e a falta de identidade cultural do país com a América Latina. Na 

visão de Sarmiento, o ambiente hostil e bárbaro de províncias distantes de Buenos Aires 

deveria ser neutralizado em prol da “civilização moderna”. 

        A mestiçagem seria atribuída à Sarmiento como a causa da debilidade histórica latino-

americana. A disparidade entre os níveis de evolução das raças A presença de “raças puras” 

estava associada, em seu pensamento, com a estabilidade democrática e com a ausência de 

governos despóticos tendo como comparação o mundo civilizado. 

        A solução apontada seria a reprodução do modelo europeu, compreendido por Sarmiento 

como como uma raça intelectualmente superior nos comportamentos e nos hábitos em relação 

às raças indígenas. Culpava-se assim a colonização espanhola pelos males que a Argentina e a 

América Latina atravessaram desde então: 

 

Na interpretação de Sarmiento, ao incorporarem à civilização europeia uma 

raça definida como primitiva, pré-histórica, destituída de todo o rudimento 

de civilização e governo, os espanhóis teriam dado origem ao retrocesso 

político, social e cultural e ao fracasso disseminados não apenas na 

Argentina, como em toda América do Sul. O mestiço, tipo inferior e 

refratário às instituições modernas condenava esta porção do continente ao 

atraso.
4
 

 

        Tratava-se portanto de um projeto modernizador onde a busca pelo conhecimento 

científico marcaria a busca por um evolucionismo característico argentino distinto do restante 

                                                           
3
 Ibidem. p. 333 

4
 GOUVEIA, Regiane. Cura para um continente enfermo: unidade latino-americana nos escritos de César 

Zumeta. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Vol I, 2016. 
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da América Latina. A diversidade social e a mestiçagem passariam assim a serem combatidos 

como fatores de desestabilização interna. 

        A necessidade de consolidação e unificação territorial, sobretudo as regiões mais ao sul 

do país dominada por indígenas e não incorporadas à nação, surgirá a campanha da 

“Conquista do Deserto”: a incorporação da Patagônia à jurisdição do Estado e a solução do 

problema indígena. 

        Domingo Sarmiento acreditava que o extermínio dos indígenas araucanos ao sul seria um 

processo natural, fosse a partir de conquistas militares, fosse a partir do próprio contato com 

os brancos. Apesar de já ter deixado a presidência à época da Conquista do “Deserto” (1881), 

Sarmiento fora um dos maiores incentivadores da política de retomada desses territórios do 

então presidente Júlio Roca (1880-1886). 

        Imaginava-se portanto um esboço de nacionalidade, cuja origem remontava à formação 

de um império econômico próspero e na verdade uma cobrança pelos erros cometidos no 

passado espanhol. Atribuía-se corriqueiramente, por exemplo, que a mestiçagem era um dos 

principais fatores responsáveis pela decadência da colonização espanhola em comparação 

com a prosperidade da formação colonial anglo-saxônica. 

       Passa-se assim a conceber os europeus (sobretudo os ingleses) como modelos de 

sociabilidade ideal para a nova Argentina pós-1880: regimes democráticos, estabilidade 

institucional e prosperidade econômica. Sarmiento defendia que o cientificismo das 

sociedades anglo-saxônicas ao arcaísmo das civilizações latino-americanas 

       Buscava-se assim construir-se um modelo social civilizatório, cuja origem se imaginava 

independente e com peculiaridade na sociedade branca argentina, mas que possuía origem nas 

sociedades europeias e norte-americanas daquele momento.  

       O racismo, de certa forma, tornou-se institucionalizado nesse momento com insultos 

públicos à povos indígenas e negros nos escritos de Sarmiento. Dentre suas várias obras, 

destacamos em especial Confllictos de Razas (1883), no auge do movimento de 1880. 

        Sarmiento defende a supremacia anglo-saxônica com base em uma suposta organização 

social mais avançada em relação aos “tipos impuros”. Alegando que as sociedades anglo-

saxônicas não promoveram misturas étnicas em sua colonização, Sarmiento era defensor de 

que a ideia de que a mestiçagem era compreendida como um elemento de enfraquecimento 

social das sociedades “híbridas”. 

       Buscava-se uma identidade distinta e peculiar do restante da América Latina, 

caracterizada pelos intelectuais argentinos com o atraso econômico e com a presença de 
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indígenas e negros como fator de desestabilização. O problema continental, segundo 

Sarmiento, era a existência dessas populações selvagens, avessas à democracia, ao progresso 

econômico, à educação e às liberdades civis. 

        Na busca por um contexto nacional específico, os argentinos da geração de 1880, tendo 

Sarmiento como principal expoente, buscavam nesse momento combater a heterogeneidade 

social compreendida como um desdobramento do atraso econômico argentino e continental.  

        Fugia-se assim de qualquer resquício latino-americano, compreendido como herança da 

barbaridade do caudilhismo e seu desrespeito por leis constituídas. Na ampla investigação 

histórica realizada por Sarmiento, a dificuldade de atingir consensos em meio à tamanhas 

fraturas e instabilidade dos tempos da colônia fora um dos piores legados dos espanhóis para a 

América Latina, pois se reproduziu na vida independente do país. 

        Nesse sentido, a geração de 1880 criou modelos radicais de pensamento que julgavam 

que as ideias de sociabilidade e homogeneização estariam relacionadas à própria constituição 

da nação. Essa concepção biológica seria uma forma de identidade étnica argentina própria: 

eliminar os indígenas ao sul, na visão desses autores de 1880, seria promover uma espécie de 

prosperidade interna no país por meio da unificação racial 

        Nesse momento, marcado por uma forte influência do conceito de raça nos estudos sobre 

identidade nacional, desenvolvia-se a questão da identidade argentina. O próprio Sarmiento 

defendia a impossibilidade de reeducação de determinadas raças e os riscos de sua 

aproximação com os “brancos civilizados”. 

        Dessa forma, a aversão ao caudilhismo se daria pela defesa enfática de princípios 

constitucionais (acima das divisões partidárias) e pela busca da liberdade individual como 

premissa indispensável. A falta de progresso e civilização, no pensamento de Sarmiento, eram 

consequências da histórica desordem institucional interna argentina. 

        No pensamento de Sarmiento, escapava-se corriqueiramente da biologia para explicar 

conceitos culturais e políticos e adotava-se um determinismo racial explícito como a 

existência de uma diferença “irremediável” entre as raças: 

 

O conceito de raça ganhava tamanha força no continente latino-americano, 

que o discurso político, o pensamento social, as pesquisas médicas e 

científicas, a literatura, o jornalismo e diversas outras manifestações 

intelectuais se serviram indiscriminadamente dele, a ponto de pretenderem 

com o seu uso, defender ideias radicalmente opostas
5
. 

 

                                                           
5
 CASTRO, Fernando Luiz Vale (org.). Raça: trajetórias de um conceito- histórias do discurso racial na América 

Latina. Rio de Janeiro: Ponteio, 2014, p. 9. 
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        Fortemente influenciada pelo positivismo em expansão na Europa, esse momento da 

história argentina pós-1880 será caracterizada pela ascensão de conceitos modernizadores 

laicos, racionalistas e individualistas que caracterizariam o “progresso” e que substituiriam os 

resquícios do atraso da herança colonial espanhola.  

       Influenciados pelo positivismo, rompiam-se assim vários vínculos históricos com 

instituições como a Igreja Católica
6
 e repensava-se uma nova sociedade argentina com base 

em pressupostos seculares, entendidos naquele momento como superiores em relação ao 

atraso das primeiras décadas caudilhas pós-independência argentina.   

       De fato, o embate entre Estado e religião se daria por meio de medidas reformistas 

visando caçar privilégios do clero argentino. Sarmiento era fervoroso defensor da ideia de 

separação entre Estado e Igreja, em voga na Europa.  

       Sarmiento era um grande defensor da disseminação da educação e da imigração europeia 

como “reparadora” dos males da Argentina e da América Latina. A substituição dessas 

populações originárias por povos avançados seria na visão desse autor o condutor do processo 

de desenvolvimento econômico argentino. 

       A chegada maciça de imigrantes europeus atuou como um fator que maximizará os 

ideários etnocêntricos de Sarmiento, haja vista que o maior contingente populacional para a 

Argentina sairia de países brancos como a Itália.  

        Esses enormes fluxos populacionais transmitirão muitas das ideias em voga na Europa 

como os processos tardios de unificações políticas revolucionárias europeias da década de 

1870, sobretudo, a italiana
7
. As experiências de homogeneização cultural e territorial de fato 

foram influenciadas pelos movimentos seculares em voga na Europa. 

 

CONCLUSÃO 

        O projeto de formação de nacionalidade de Sarmiento, baseado na alteridade racial, fora 

um dos maiores legados da geração de 1880. A tentativa de fuga de uma identidade argentina 

latino-americana para um perfil europeu também se insere nessa perspectiva. 

        O ideário republicano e laicizante de Sarmiento gerou uma nova forma de concepção das 

relações sociais na Argentina. Seus estudos sobre individualismo, dentro de um contexto 

                                                           
6
 A aprovação de lei do divórcio e o casamento civil em 1884 na Argentina, um pioneirismo dentro da América 

Latina, se insere nessa perspectiva secularista da geração de 1880. 
7
O espírito revolucionário tardio das unificações italiana e alemã, ambas na década de 1870, tinham fortes 

elementos secularistas que, por conta da forte imigração, serão transmitidos à Argentina. 
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darwinista positivista, seriam o embrião de uma formação nacionalista argentina que seria 

aprofundada ainda mais a partir da década de 1930. 
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TRABALHO DOCENTE EM TEMPOS DE AUTORITARISMO: OS 

PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO NOS TRIBUNAIS DA JUSTIÇA 

MILITAR (1970-1979) 

 

Rafaela Domingues Pereira
1
 

 

Esta comunicação tem como objetivo apresentar os resultados iniciais da pesquisa 

“Trabalho docente em tempos de autoritarismo: Os professores de Ensino Básico nos 

tribunais da Justiça Militar (1970-1979)”.Para tanto, nosso ponto de partida é discutir os 

motivos pelos quais os regimes autoritários escolhem legalizar e institucionalizar a repressão 

contra as oposições. No que se refere a experiência brasileira, nos deteremos no papel 

desempenhado pela Justiça Militar no decorrer da história republicana e nos significados das 

modificações introduzidas pela Ditadura nessa esfera. Por fim, apresentaremos nossos 

resultados preliminares acerca do levantamento dos processos, disponíveis no banco de Dados 

Brasil Nunca Mais (BNM), que denunciam o trabalho docente. 

 

O JUDICIÁRIO E A REPRESSÃO 

Sabe-se que um dos pilares basilares da Ditadura Militar, que vigorou no Brasil de 1964 

a 1985, era a sua grande preocupação com a legalidade de seus atos. Na esfera da repressão 

não foi diferente, o empenho para legalizar a repressão já se apresentava desde os primeiros 

momentos da Ditadura. Vale destacar, que a legalização da ânsia punitiva se ancorava em 

concepções que já vinham sendo construídas no decorrer da história republicana brasileira. 

Por exemplo, os conceitos relacionados à Ideologia de Segurança Nacional (ISN), assim 

como,as discussões que tomaram corpo no interior da Escola Superior de Guerra (ESG)foram 

incorporadas à legislação repressiva durante o regime de exceção. 

Apesar de se impor pela força, o Regime Militar conjugou esforços na construção de 

uma esfera de legalidade. De acordo com Anthony W. Pereira
2
, tal fato se deve a constituição 

da Ditadura brasileira como uma curiosa mistura híbrida entre dois tipos de regime, o 

Conservador e o Revolucionário. Para Pereira, segundo a classificação definida por Andrew 

                                                 
1
 Graduanda em história pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Contato: rafa_dp@hotmail.com. 

2
 PEREIRA, Anthony. Ditadura e Repressão. O Autoritarismo e o Estado de Direito no Brasil na Argentina e no 

Chile. São Paulo: Paz e Terra, 2010, p. 119 
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Arauto
3
, as ditaduras se dividem em dois tipos básicos, o Conservador e o Revolucionário. 

Naquelas do tipo conservador, uma entidade legal já existente autorizaria o regime. A antiga 

constituição permanece e a ditadura não exerce poderes legislativos, por exemplo. Enquanto 

isso, em ditaduras revolucionárias, a continuidade legal é rejeitada e sua legitimidade é 

atribuída à vontade do povo
4
. Segundo o cientista político, a Ditadura Militar era uma mistura 

híbrida entre os estes dois tipos, já que, “nunca chegou a revolucionar por completo a 

contradição básica entre as maneiras conservadoras e revolucionárias de abordar a 

legalidade”
5
 e, ainda, sofreu constantemente com a tensão entre as duas vertentes. Essa tensão 

é cristalizada de forma contundente na redação do Ato Institucional n° 1. De um lado, o 

documento afirmava que “a revolução vitoriosa, como Poder Constituinte, se legitima por si 

mesma”
6
 e, de outro, mantinha a Constituição de 1946 em vigor.  

A contradição entre a defesa da legalidade e o clamor pela repressão da oposição 

marcariam de forma contundente a crise de legitimidade vivenciada pelo Regime Autoritário
7
. 

Tal contradição se expressaria diretamente no caminhar do processo punitivo. A interseção de 

posições opostas, isto é, da defesa da perseguição e legalidade, geraria uma “zona cinzenta 

onde o governo tentava legalizar a repressão por ele praticada, por meio de decretos, alteração 

das constituições, expurgos, reorganização e manipulação do Judiciário, e pela promulgação 

de novas leis”
8
. Logo, uma das formas encontradas pelo Regime, para controlar as oposições, 

foi tomar para si a função do Poder Legislativo. Isso indica a importância atribuída ao aspecto 

legal e jurídico, tanto no momento de sua institucionalização, como no período considerado 

mais repressivo da Ditadura. Obviamente, tal perspectiva não nega a repressão extrajurídica 

praticada na experiência autoritária, como a prática de tortura, os desaparecimentos forçados e 

as mortes de centenas de brasileiros, mas sublima a preocupação dos detentores do poder em 

estruturar o Regime dentro de marcos legais, a fim de obter legitimidade. Outrossim, por 

intermédio desse ponto de vista é possível vislumbrar que o Judiciário brasileiro ratificou e 

incorporou as medidas autoritárias instituídas no período, como a aplicação da pena de morte, 

                                                 
3
 Essa classificação é trabalhada por Arauto em “Good-bye to Dictatorships?”, especificamente, nas páginas 927 

e 928. ARAUTO, Andrew. Good-bye to Dictatorships? Social Research 67(4), 2000. 
4
 PEREIRA, Anthony. Ditadura e Repressão [...]. p. 118 

5
 Ibidem, p. 119. 

6
 Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-01-

64.htm. Acessado em 11/02/2018. 
7
 ALVES, Maria Helena M. Estado e Oposição no Brasil (1964-84). Petrópolis: Vozes, 1985, p. 52. 

8
 PEREIRA, Anthony. Op. cit. p. 53-54. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-01-64.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-01-64.htm
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da prisão perpétua e do banimento, assim como fez vista grossa às denúncias de tortura e de 

desrespeito dos direitos dos presos políticos
9
. 

Na obra “Ditadura e Repressão: O autoritarismo e o estado de direito no Brasil, no Chile 

e na Argentina”, de 2010, Anthony Pereira apresenta uma análise comparativa sobre a 

utilização do judiciário pelas ditaduras implantadas no Cone-Sul, durante a segunda metade 

do século XX.Esse estudo demonstra que a escolha pela repressão jurídica é uma das 

características comuns nas experiências autoritárias analisadas, no entanto, suas intensidades e 

alcances variam. As conclusões do pesquisador indicam que, em virtude da abrangente 

escolha pela esfera legal na punição da oposição, a Ditadura brasileira se distingue das 

experiências similares vivenciadas no Cone-Sul. Tal indicação é importante, pois, as 

diferentes estratégias judiciais empreendidas pelos regimes autoritários, nos permite 

vislumbrar de que forma a institucionalização da repressão influencia sua abrangência e 

intensidade, assim como, possibilita espaço para resistência dentro das respectivas 

experiências autoritárias
10

. 

Segundo o cientista político, o estudo do enigma da variação jurídica, nos regimes 

ditatoriais latino-americanos, requer o exame do timing e da sequência das mudanças 

institucionais realizadas no campo da repressão política, isto é, do avanço da “legalidade 

autoritária”. O cientista defende que as características distintas, entre os sistemas legais, 

podem ser explicadas, antes de mais nada, pelos diferentes graus de integração e de consenso 

entre duas organizações estatais, o alto oficialato das forças armadas e do judiciário. Já que, 

em meio aos contextos autoritários, são esses dois grupos que influenciam diretamente na 

formulação e aplicação das leis. Dessa forma, o consenso firmado entre ambos, mesmo antes 

da ascensão desses regimes, se revela importantíssimo no que se refere às linhas gerais e 

táticas das políticas adotadas durante os períodos autoritários. 

No contexto de regimes ditatoriais, a instauração de processos por crimes políticos 

cumpre, principalmente, três funções: 1. Desmobilizar a oposição; 2. Angariar legitimidade à 

repressão e ao regime; 3. Influenciar a opinião pública
11

. Primeiramente, esses processos se 

constituíram como uma forma de aumentar as consequências para aqueles que faziam 

oposição ao regime. Na medida em que os movimentos oposicionistas eram taxados de 

                                                 
9
 SILVA, Angela Moreira Domingues da. Ditadura e Justiça Militar no Brasil: a atuação do Superior Tribunal 

Militar (1964-1980). CPDOC/FGV: Rio de Janeiro, 2011 (Tese de Doutorado), p. 42-43. 
10

 Ibidem, p. 40. 
11

 Ibidem, p. 73. 
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criminosos e, sistematicamente, envolvidos em onerosas batalhas judiciais, a oposição era 

impedida de desempenhar um papel efetivo na conjuntura política. Em suma, 

os julgamentos são mecanismos engenhosos usados para alcançar esses 

objetivos, uma vez, que ao acusar de crimes políticos determinados 

indivíduos, individualizam conflitos coletivos, transformando assim as 

grandes questões de moralidade política em casos aparentemente objetivos 

de culpa ou inocência.  Nos processos por crimes políticos, o todo de fato 

pode ser maior que a soma das partes, uma vez que, esses julgamentos 

podem servir para demonstrar de forma gritante o preço da oposição e da 

dissidência política a pessoas que em outras circunstancias, talvez se 

sentissem tentadas a engajar numa oposição militante ao regime
12

.  

 

A segunda função cumprida pelos tribunais é justificar a repressão e conquistar 

legitimidade ao regime, visto que, como aponta Pereira, “os tribunais são investidos de uma 

forte carga simbólica que pode emprestar um ar de gravidade e ponderação até mesmo às 

acusações mais forjadas e aos procedimentos mais gritantemente injustos”
13

. De forma 

semelhante, os tribunais podem conferir legitimidade aos regimes autoritários, internamente, 

podem assegurar, aos cidadãos não comprometidos com uma posição 

política, que o regime não está reprimindo a oposição de forma arbitrária, 

mas ao contrário, permitindo que tribunais independentes sigam 

procedimentos tradicionais de processo criminal. No nível internacional, os 

processos por crimes políticos talvez consigam aplacar instituições 

multilaterais, organizações não governamentais (ONGs), governos 

estrangeiros, investidores e cidadãos, assegurando que os direitos humanos 

dos adversários políticos do regime estão sendo respeitados
14

.  

Finalmente, a terceira função se refere à capacidade de influenciar e causar um efeito 

psicológico na opinião pública. Segundo Pereira, os estudos de Otto Kirchheimer
15

 indicam 

que os processos judiciais são capazes de “criar imagens políticas eficazes que coloquem 

determinados atores no papel de vilões, e outros, nos de heróis”
16

. De acordo com essa visão, 

os julgamentos são lugares ideais para a criação dessas imagens, já que, fornecem bons 

espetáculos, como sugerem as constantes cenas de tribunais presentes em representações 

teatrais e cinematográficas. Portanto, os julgamentos de crimes políticos “dirigem-se tanto ao 

público em geral, quanto aos partidários de ambos os lados da polarização regime-

oposição”
17

. 

                                                 
12

 Ibidem, p. 70-71. 
13

 Ibidem, p. 71 
14

 Idem ibidem. 
15

 Especificamente, o estudo desenvolvido em Political Justice, de 1961.    
16

 PEREIRA, Anthony. Ditadura e Repressão.[...]. p. 72 
17

 Idem ibidem. 
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À luz do exposto, pode-se concluir que a escolha pela repressão judicial, por parte dos 

regimes militares, não é irrelevante em contextos repressivos. Como se sabe, a Ditadura 

Militar brasileira não criou um judiciário próprio, mas utilizou o aparato pré-existente na 

institucionalização do Regime e da repressão. A escolha pela manutenção do funcionamento 

do Judiciário exerceu um papel decisivo no sistema político em voga e influenciou 

diretamente o processo punitivo empreendido pelo Regime, principalmente, com a 

consolidação da jurisdição militar sobre os crimes políticos, decorrente do Ato Institucional 

n°2 (AI-2). A partir de então, a Justiça Militar foi invocada a desempenhar um papel decisivo 

no processo de judicialização da repressão. Por conta disso, a seguir, nos deteremos em alguns 

aspectos importantes da construção da Justiça Militar e de suas funções ao longo da história 

brasileira.  

 

JUSTIÇA MILITAR: HISTÓRIA, ESTRUTURA E SUA ATUAÇÃO EM CRIMES 

POLÍTICOS 

A Justiça Militar da União foi criada em 1808, no contexto da chegada da família real 

ao país e, desde 1934, passou a integrar as justiças especiais do Poder Judiciário brasileiro. 

Essa esfera judicial, idealizada como ramo do judiciário especializado no julgamento de 

militares, foi construída segundo preceitos basilares das forças armadas, como a hierarquia e a 

disciplina
18

.A estrutura da Justiça Militar, a partir de 1920, passou a ser organizada em duas 

instâncias, sendo a primeira a Auditorias Militares e a segunda o Supremo Tribunal Militar 

(STM). As Auditorias Militares, inseridas nas Circunscrições Judiciárias Militares espalhadas 

pelo país, eram formadas por Conselhos de Justiça, integrado por juízes auditores e por 

oficiais militares, escolhidos por sorteio para ocupar temporariamente o cargo de juízes. Já o 

STM,conforme a Constituição de 1946, era composto por 11 ministros, sendo 7 militares (3 

do Exército, 2 da Marinha, 2 da Aeronáutica) e 4 civis. Tal composição foi alterada em 1965, 

pelo Ato Institucional n° 2, implementado pelo Regime Militar. A partir de então, a instância 

recursal passou a contar com15 ministros, 10 militares (4 do Exército, 3 da Marinha, 3 da 

Aeronáutica) e 5 civis.  

A função da Justiça Militar, a princípio, era julgar o crime de natureza militar, quando 

cometido por civil ou integrante das forças armadas. No entanto, ao longo do século XX, os 

contornos jurídicos da instituição se mostraram fluidos, permitindo tanto o julgamento de 

                                                 
18

 RIBEIRO, Luciano Roberto Melo. 200 anos de Justiça Militar no Brasil. Rio de Janeiro: Action, 2008, p.16. 
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crimes militares como de crimes políticos, mesmo quando cometidos por civis
19

. Segundo 

Angela M. Domingues da Silva, tal fato é explicado diante da “inexistência de uma fronteira 

conceitual nítida no estabelecimento do que era crime político ou militar, ou de qual esfera 

jurídica era responsável por apreciá-los”
20

. Dessa forma, no transcorrer da história republicana 

brasileira, os detentores do poder utilizariam a estrutura da Justiça Militar para solucionar 

dissensos políticos, principalmente, em momentos de contestação da ordem estabelecida. 

Um desses momentos foi a conturbada década de 1930. Em 1931, o governo provisório 

imputou a responsabilidade sobre o julgamento de militares e civis, envolvidos em “atentados 

contra a ordem pública ou contra os governos da União e dos estados”, à Justiça Militar
21

. Já, 

em 1936, uma nova determinação envolveria o foro militar em questões políticas. O Tribunal 

de Segurança Nacional (TSN), notadamente um tribunal de exceção criado em decorrência do 

Levante Comunista de 1935, passou a integrar a Justiça Militar como órgão de primeira 

instância. Entre as funções do TSN estavam previstos o julgamento de civis e militares 

acusados de cometerem crimes contra as instituições militares ou contra a segurança externa 

da do país
22

. Por fim, no ano seguinte, a Constituição de 1937 estenderia a jurisdição militar 

também aos civis acusados de crimes contra a Segurança Externa do país
23

. 

Portanto, com base no histórico da Justiça Militar, a compreensão de seu papel na 

repressão na Ditadura brasileira, perpassa o entendimento de que o “uso político” da esfera 

não foi uma inovação governo militar, pelo contrário, se insere nos moldes de resolução de 

conflitos observados no decurso da história brasileira. Entretanto, como salienta Anthony W. 

Pereira
24

, a judicialização da repressão somente é viável aos regimes autoritários quando estes 

dispõem de tribunais “dignos de confiança”, isto é, tribunais em que os veredictos 

harmonizem com a legalidade adotada pelo regime e que também não contestem suas bases. 

No caso do Regime Militar, a garantia de tribunais pautado em tal premissa passou pela 

intervenção direta no funcionamento do Judiciário. As principais mudanças implementadas 

foram decorrentes de decretos-lei e atos institucionais editados pelo Regime, ou seja, 

                                                 
19

 SILVA, Angela Moreira Domingues da e SOUZA, Adriana Barreto. A organização da Justiça Militar no 

Brasil: Império e República. Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 29, no 58, p. 361-380, maio-agosto 

2016, p. 363. 
20

 SILVA, Angela Moreira Domingues da. Ditadura e Justiça Militar no Brasil: a atuação do Superior Tribunal 

Militar (1964-1980). CPDOC/FGV: Rio de Janeiro, 2011 (Tese de Doutorado), p. 17 
21

 SILVA, Angela Moreira Domingues da e SOUZA, Adriana Barreto. A organização da Justiça Militar no 

Brasil: Império e República. Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 29, no 58, p. 361-380, maio-agosto 

2016, p. 372. 
22

 Ibidem, p. 373. 
23

 A Carta posterior, de 1946, manteve o foro para civis nas condições constitucionais previstas anteriormente, 

no entanto, ampliou o número de ministros do STM de nove para onze. 
24

 PEREIRA, Anthony. Ditadura e Repressão.[...] p. 284. 
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aconteceram por intermédio do Poder Executivo. Dentre elas, damos destaque a militarização 

dos crimes políticos, ao aumento de ministros no STM e as sucessivas edições da Lei de 

Segurança Nacional (1967 e 1969). 

A edição do Ato Institucional n° 2 (AI-2), em 1965, foi responsável por uma das 

modificações mais significativas no que se refere ao cotidiano dos julgamentos de crimes 

políticos e à institucionalização da repressão. De acordo com Heleno Fragoso, a 

“transferência para a Justiça Militar de todos os processos por crimes políticos, inclusive os 

que estavam em andamento” revelou que para o Regime “não bastava só mudar a lei, mas 

também os juízes que deviam julgá-los”
25

. A mudança jurisdicional sobre os crimes políticos 

não somente permitiu o julgamento de civis pela Justiça Militar, mas também deslocou a 

punição de crimes contra a Segurança Externa para os cometidos contra a Segurança Interna 

do país. Assim, a figura do “inimigo interno”, construída pelos ideólogos da Doutrina de 

Segurança Nacional, era fortalecida e institucionalizada. Uma segunda alteração pautada pelo 

Ato foi a ampliação do número de ministros do STM de 11 para 15, sendo5 ministros civis e 

10 militares. As modificações implementadas pelo AI-2 revelam a intenção dos militares de 

controlar mais de perto os julgamentos dos crimes políticos e uma desconfiança quanto ao 

potencial punitivo da Justiça Comum.  

Para além das intervenções na estrutura da Justiça Militar no período da Ditadura, o foro 

castrense também vivenciou a imposição de medidas de cerceamento dos direitos 

constitucionais de seus juízes, desembargadores e ministros. Visto que as garantias de 

vitalidadee estabilidade dos servidores públicos foram suspensas pelos militares. Destarte, os 

membros do Judiciário também sofreram com o monitoramento e a repressão empreendida 

pelos órgãos do Regime Autoritário
26

. 

 

REPRESSÃO JUDICIAL AOSPROFESSORES NA DITADURA: UM PANORAMA 

INICIAL 

O papel desempenhado pela Justiça Militar durante a Ditadura foi, portanto, 

significantemente marcado pela intervenção direta do Regime, assim como pela vigilância e 

                                                 
25

 FRAGOSO, Heleno Claudio. Advocacia da liberdade: a defesa nos processos políticos. Rio de Janeiro: Ed. 

Forense, 1984, p. 12. 
26

 O artigo “Monitoramento e repressão de juízes auditores na Ditadura Civil-militar brasileira”, de Daniela Silva 

Fontoura de Barcellos e Gabriel Bernardo Corrêa, nos fornece um importante estudo sobre as ações 

empreendidas pelo Regime contra juízes auditores, ou seja, contra os profissionais responsáveis por processar e 

julgar os acusados de crimes políticos. No caso dos juízes punidos, as sanções iam desde a remoção até o 

afastamento definitivo do cargo. BARCELLOS, Daniela e CORREA, Gabriel Bernardo. Monitoramento e 

Repressão de Juízes Auditores na Ditadura Civil-Militar Brasileira. Mimeo, 2015. 
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controle de seus personagens envolvidos nos julgamentos dos acusados de crimes políticos. 

Por conta disso, nossa análise precisa considerar duas hipóteses, se a Justiça Militar, 

representada por seus juízes, funcionou como um braço da repressão nos processos e 

julgamentos de docentes do ensino básico ou como um órgão autônomo do Poder Judiciário. 

Para tanto, nesse item, apresentaremos os resultados preliminares do nosso levantamento 

acerca dos processos movidos contra professores, especialmente, quando as denúncias se 

referem a atividades desenvolvidas dentro de sala de aula pelos docentes 

Nesse caminho, o trabalho desenvolvido pelo projeto Brasil Nunca Mais (BNM) nos é 

crucial. A preocupação do BNM de reunir o maior número de processos por crimes políticos, 

afim de evitar prováveis destruições, garantiu a conservação de quase totalidade dos processos 

que tramitaram na Justiça Militar durante a Ditadura, totalizando 707 processos e mais de um 

milhão de páginas
27

. A princípio, essa massa documental foi enviada ao exterior para garantir 

sua integridade, porém, após o fim do Regime, os documentos foram doados para a 

Universidade de Campinas (UNICAMP) e passaram a integrar o acervo do Arquivo Edgard 

Leuenroth (AEL). Mais recentemente, em 2011, por iniciativa do Ministério Público Federal 

(MPF), Armazém Memória e Arquivo Público do Estado de São Paulo os documentos foram 

digitalizados e disponibilizados na internet
28

. A facilidade de acesso a esses processos 

constitui-se como um fator importante para a escolha deles como as fontes primárias da nossa 

investigação.  

O levantamento inicial realizado no banco de dados BNM demonstra, que 

diferentemente de outros grupos atingidos (militar, sindical, religioso, político) que possuem 

setores próprios, os processos acerca da educação estão inseridos na categoria “outros”. Tal 

categoria aglutina uma gama heterogênea de processos que coincidem com a acusação de 

“propaganda subversiva” e as definições genéricas de “guerra de classe” e “doutrinação 

comunista”. Sob a justificativa de que subverter se caracterizaria pela tentativa de mudança da 

ordem vigente, ou seja, do próprio Regime, o ato era apresentado como um crime a ser 

punido. Dentre os 32 processos da subdivisão “propaganda subversiva”, 6 deles tratam de 

práticas educativas e pedagógicas ditas “subversivas”, no entanto, deste rol, 4 processos 

envolvem denúncias contra professores no desempenho de suas atividades profissionais, 

sendo que 2 deles atuavam no ensino superior e os 2 restantes no nível básico. 

Com base nas informações desses dois processos, podemos apontar que foi por meio da 

acusação de “propaganda subversiva” que os professores foram levados aos tribunais da 

                                                 
27

 ARNS, Dom Evaristo e Arquidiocese De São Paulo. Brasil: Nunca Mais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985, p. 22. 
28

 A totalidade dos documentos reunidos pelo projeto BNM estão disponíveis no sitehttp://bnmdigital.mpf.mp.br/ 

http://bnmdigital.mpf.mp.br/
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Justiça Militar. Tais acusações, inclusive, adentraram as respectivas escolas e apreciaram 

atividades desenvolvidas no exercício da profissão docente em sala de aula. A tabela abaixo 

sintetiza os principais dados dos processos dois processos disponíveis no BNM: 

 

Tabela elaborada a partir dos processos do projeto Brasil Nunca Mais (BNM). 

Abreviações: MPM - Ministério Público Militar; CJM – Circunscrição Judiciária Militar   

Por fim, a próxima etapa da nossa pesquisa é delinear de forma mais abrangente o 

panorama da repressão judicial contra o trabalho docente no período estudado. Para tanto, 

consideramos importante analisar de forma mais aprofundada os 2 processos encontrados, 

com a finalidade constatar se a atuação da Justiça Militar se apresentava como uma extensão 

do aparelho repressivo do Regime ou como um órgão independente, assim como se sua 

atuação, nesses casos, era pautada pelo apego à legalidade existente no período ou não. 

 

Denú

ncia 

Primeira 

Instância 
Réu Acusação 

Fundamentaç

ão legal 

Resultado 

da 1° 

Instância 

Segunda 

Instância 

10/ 

abril/ 

1970, 

N° 

BNM 

128 

 

São Paulo 

– 2ª 

Auditoria 

da 2ª CJM 

(do 

Exército). 

Ada Nadal 

Rodrigues(Professora 

no Instituto de 

Educação Padre 

Manoel Nóbrega) 

Incitação ao 

crime contra 

a segurança 

nacional e 

propaganda 

subversiva 

Artigos 33, 

inciso I, e 38, 

inciso III, do 

Decreto-Lei nº 

314, de 1967. 

 

Absolvição 

 

Apelação do 

MPM para 

condenação 

Recurso 

negado. 

14/ju

nho/1

971, 

N° 

BNM 

374 

 

Distrito 

Federal – 

Auditoria 

da 11ª 

CJM – 

Brasília. 

Pedro Vieira Reis 

(Professor de 

Português no Colégio 

Comercial Vila 

Operária e Colégio 

Estadual Rui Brasil 

Cavalcante) 

Propaganda 

subversiva 

 

Artigo 45, 

inciso II, do 

Decreto-Lei nº 

898, de 1969 

Absolvição. 

 

Apelação do 

MPM para 

condenação 

Recurso 

aceito: 

1 ano de 

reclusão 
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A QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA NOS ANOS DE 1960: OS 

INTELECTUAIS E O CONCEITO DE PROPRIEDADE 

 

Rafaelle Gonçalves dos Santos Pessôa
1
 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil possui como uma de suas características mais marcantes a desigualdade social, 

que provoca um verdadeiro abismo entre os diferentes atores de nossa sociedade. Dessa 

maneira, temos no campo um cenário que bem retrata a desigualdade, proveniente do atual 

modelo de propriedade, a qual reserva aos grandes latifundiários imensas extensões de terra, 

facilidades por parte do Estado e um forte aparato no Congresso (contando atualmente com 

um número expressivo de representantes em sua bancada). Por outro lado, temos 

trabalhadores rurais, camponeses e movimentos de luta por acesso à terra. Diante disso, cabe 

retomar o debate acerca da questão agrária brasileira para que possamos encontrar as raízes 

desta problemática e possíveis caminhos para transformar, de algum modo, esta realidade 

complexa que marca o nosso país até os dias atuais. 

 Neste sentido, este trabalho tem por finalidade tecer uma análise a respeito do problema 

agrário no Brasil na década de 1960, que possui uma conjuntura internacional de Guerra Fria 

e polarização política que se reflete no plano interno, juntamente com as contradições 

existentes na sociedade brasileira. Há um processo de ampliação do debate político no Brasil, 

em que temos por um lado a movimentação popular em torno das chamadas Reformas de 

Base (reforma agrária, educacional, fiscal, eleitoral, urbana e bancária), a qual o presidente 

João Goulart tentou implementar, mas este projeto foi refreado em razão do Golpe de 1964. 

Por outro lado, temos os setores conservadores da sociedade e a elite contrários às 

movimentações de Jango, sendo a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade” uma 

resposta clara ao discurso da Central do Brasil, no qual Goulart firma sua aliança com os 

setores progressistas da sociedade e aponta para a necessidade das referidas reformas. Neste 

sentido, Waldir Pires
2
 o então Consultor da República do Governo de João Goulart, afirma 

que a questão agrária juntamente com o Estatuto do Trabalhador Rural, somado à Guerra Fria 

(ponto mais decisivo e profundo, atrelado ao anticomunismo proveniente deste contexto) são 
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 Mestranda em história política (PPGH-UERJ). E-mail: rafaellesantos19@hotmail.com. 

2
 PIRES, Waldir. Vídeo: 1964: O Golpe. Disponível em: www.youtube.com/eatch?v=EVwelpPYP-0. Acessado 

em: 22/09/2017. 
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o motor do golpe de 1964. Ainda nesta chave de entendimento, o historiador Jorge Ferreira 

3
afirma que a promessa de reforma agrária é a senha para o Golpe Civil- Militar.  

 Diante disso, buscaremos em um primeiro plano entender como o problema agrário foi 

observado por alguns intelectuais brasileiros, tais como Alberto Passos Guimarães e Caio 

Prado Jr, autores que entendem a manutenção do latifúndio como um entrave ao pleno 

desenvolvimento do Brasil, tanto economicamente quanto socialmente. Dessa forma, questões 

como a desigualdade, miséria, condições degradantes dos trabalhadores rurais, dentre outras, 

possuem ligação direta com o modelo de propriedade consagrado no nosso país. Em segundo 

plano, de modo inter-relacionado, investiga-se as questões referentes ao conceito de 

propriedade, tendo em vista a premissa de que a propriedade é elemento multifacetado, 

produto da construção social e que possui suas particularidades e leituras distintas. Assim, 

podemos refletir sobre o caso brasileiro no que se refere ao conflito que ocorre na terra, bem 

como a luta das elites rurais para manterem assegurados seus privilégios e o status quo.  

 

A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL NA DÉCADA DE 1960: 

 UM BREVE PANORAMA PELA LENTE DOS INTELECTUAIS 

 A questão agrária no Brasil na década de 1960 conquista um relevante espaço de debate 

entre sociedade civil, intelectuais e movimentos sociais, de modo que desde a criação das 

Ligas Camponesas, em 1955, temos um amadurecimento da ideia sobre a necessidade de 

reforma agrária, contestando assim, o modelo vigente de exploração: o latifúndio. Neste 

sentido, cabe sublinhar que este foi um motor propulsor de embates políticos e sociais, 

incluindo seu reflexo no golpe civil-militar de 1964, visto que Goulart dentre as reformas 

propostas, fitou-se na reforma agrária prevendo promover a democratização da terra 

paralelamente à promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural, estendendo ao campo os 

principais direitos dos trabalhadores urbanos. Nessa área, havia um decreto que previa a 

desapropriação das áreas rurais inexploradas ou exploradas contrariamente à função social da 

propriedade, situadas às margens dos eixos rodoviários e ferroviários federais e as terras 

beneficiadas ou recuperadas por investimentos da União em obras de irrigação, drenagem e 

açudagem. No entanto, a efetivação da reforma agrária exigia mudança constitucional, já que 

o governo pretendia que as indenizações aos proprietários fossem pagas com títulos da dívida 

pública, enquanto que a Constituição previa indenização paga previamente e em dinheiro, 

mudança esta que não foi realizada. 
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Diante disso, verificamos uma produção intelectual dialogando com os anseios da 

sociedade naquele período, estudos que buscam entender o Brasil, e que têm o nosso país 

como centro da análise, colocando o conhecimento à serviço desta missão, de explicar o que é 

o Brasil, como superar seus problemas, etc. Neste sentido, temos grandes autores em várias 

décadas com trabalhos excepcionais e essenciais para tentar dar conta destas grandes e 

profundas questões.  

Destarte, para esta análise destaco as obras Quatro Séculos de Latifúndio (1963) de 

Alberto Passos Guimarães e A Questão Agrária no Brasil (1979) de Caio Prado Jr, as quais 

enquadro como fontes para análise do período em tela. Compreendendo que as obras citadas 

são datadas no tempo, tendo como contexto no plano externo, as polarizações decorrentes da 

Guerra Fria e as interferências dentro dos Partidos e posicionamentos políticos. No âmbito 

interno, o Brasil vivenciava um intenso debate a respeito de reformas nas estruturas social, 

política e econômica do país, tendo como destaque para as mudanças a área fundiária. Nessa 

seara, tais intelectuais colocam o Brasil na centralidade de sua investigação, identificando no 

latifúndio raízes profundas que impedem o pleno desenvolvimento da agricultura e economia 

nacionais. Evidenciam o conflito agrário como um sintoma de possibilidade de transformação 

social.  Neste sentido, podemos compreender que suas leituras são fruto das demandas de sua 

época, como aponta Virgínia Fontes
4
, ao assinalar que o historiador não é neutro e nem está 

acima da sociedade, isto é, seu conhecimento é fruto de um processo cognitivo de um certo 

período ou problema histórico. Assim, quando o intelectual escolhe um tema, período, etc. ele 

intervém na vida social do mundo que lhe é contemporâneo. Dessa maneira, entendemos estas 

obras como produto de um entendimento que possui as influências temporais, políticas, 

sociais, ideológicas e teóricas do período em que estão sendo produzidas. Considera-se 

também, sua inegável contribuição para as ciências humanas e que mesmo sendo obras 

datadas, os questionamentos levantados por estes autores possuem seus ecos até os dias 

atuais, visto que, o problema do latifúndio não foi superado. 

 Alberto Passos Guimarães, nascido em 1908, no estado de Alagoas, atuante no PCB 

desde 1930 e com trabalhos sobre o campo brasileiro desde 1959, publicou em 1963 sua obra 

principal sobre a questão agrária, Quatro Séculos de Latifúndio, no qual o autor traz uma 
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versão “mais bem acabada do feudalismo”
5
. Passos, identifica um processo de 

desmantelamento do latifúndio e a eminência de uma reforma agrária democrática. 

Uma reforma agrária democrática tem alcance muito maior: seu objetivo 

fundamental é destruir pela base um duplo sistema espoliativo e opressivo: 

romper e extirpar, simultaneamente, as relações de dependência ao 

imperialismo e os vínculos semifeudais de subordinação ao poder extra-

econômico, político e “jurídico” da classe latifundiária. E tudo isso para 

libertar as forças produtivas e abrir novos caminhos a emancipação 

econômica e ao progresso do país.
6
 

 

 Guimarães produz sua obra em um contexto de crescente efervescência da 

movimentação política das classes populares, a ação das Ligas Camponesas e os movimentos 

pelas reformas de base. Dessa maneira, a reforma agrária democrática é o caminho para o 

desenvolvimento do capitalismo em bases nacionais, segundo essa perspectiva. O autor 

destaca que o Brasil e o latifúndio nasceram praticamente juntos, decorrentes do modo de 

colonização implementado por Portugal no século XVI, processo ocorrido em um momento 

em que a Europa vivia a transição do feudalismo para o capitalismo, mas para assegurar seu 

domínio os colonizadores optaram por exportar para o Brasil relações econômicas e 

instituições políticas pretéritas.  

Quando a metrópole decidiu lançar-se na emprêsa colonial, não lhe restava 

outra alternativa política senão a de transplantar para a América portuguesa o 

modo de produção dominante no além-mar. E o fêz cônscia de que a garantia 

do estabelecimento da ordem feudal deveria repousar no monopólio dos 

meios de produção fundamentais, isto é, no monopólio da terra. Uma vez 

assegurado o domínio absoluto de imensos latifundiários nas mãos dos 

“homens de calidades” da confiança de el-rei, todos os demais elementos 

seriam a êle subordinados.
7
 

 

 Assim, a propriedade da terra assumiu um caráter de monopólio feudal e colonial 

resistente às transformações capitalistas do momento em estudo. Dessa maneira, a classe 

latifundiária possuía um poder “extra econômico”, isto é, impunha a subordinação do 

trabalhador rural ou camponês ao dono da terra, visto que estes tinham obrigações a cumprir, 

como, por exemplo, a obrigação de trabalhar alguns dias gratuitamente, ressaltando o caráter 

pré-capitalista do Brasil no entendimento de Alberto Passos Guimarães. 

 Outro traço marcante na obra de Guimarães é a noção de luta de classes, sendo este o fio 

condutor que liga os acontecimentos, fato marcante no campo brasileiro, entendendo a força 

dos latifundiários em manter resguardados o seu monopólio sobre a terra e os seus privilégios 
                                                           

5
 MOTTA, Márcia Maria Menendes. O Rural à la gauche: campesinato e latifúndio nas interpretações de 

esquerda (1955-1996). Niterói: Editora UFF, 2014, p. 57. 
6
 GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro Séculos de Latifúndio. 3ª edição, Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 

1968, p. 38. 
7
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contra os que lutam por acesso à terra. Desta feita, “o latifúndio ganhou terreno onde foi 

esmagada, pela violência ou por meios “suasórios”, a luta das classes pobres do campo contra 

o opressivo sistema latifundiário”
8
, ou seja, o latifúndio cresce e se mantêm através da força, 

na violência contra os que se insurgem contra este modelo de propriedade. Desse modo, a 

nossa história agrária é de luta de classes, na perspectiva de Alberto Passos Guimarães. 

Autor de inúmeros trabalhos que se tornaram marcos na historiografia brasileira, Caio 

Prado Jr., nascido em 1907, na cidade de São Paulo, era filho de uma das famílias mais 

tradicionais do Estado. Publicou A Questão Agrária no Brasil, em 1979, justamente em um 

contexto de crise do governo militar, tanto política quanto econômica, além do surgimento do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nesta obra são reunidos artigos publicados 

na década de 1960. 

Diferente de Alberto Passos Guimarães desconsiderava a tese do feudalismo brasileiro, 

em um empenho quase solitário dentro do PCB. Caio Padro Jr, entedia que era necessário 

compreender que o país, era na verdade, capitalista desde suas origens. 

No Brasil, o que tivemos como organização econômica desde o início da 

colonização, foi a escravidão servindo de base a uma economia mercantil. 

Com a abolição legal da escravidão (precedida de um processo de 

substituição progressiva do trabalho escravo pelo trabalho livre, desde a 

supressão do tráfico africano), era natural que as classes dominantes e 

senhoras dos meios e fatores de produção, inclusive e sobretudo a terra, 

procurassem se aproveitar da tradição escravista ainda muito próxima e viva, 

para o fim de intensificarem a exploração do trabalhador. E foi efetivamente 

o que sucedeu. Mas as formas peculiares de relações entre proprietários 

rurais e seus trabalhadores, que resultam daquela situação (formas essas aliás 

em franco declínio, na medida em que a última geração de escravos e 

senhores de escravos se extingue e desaparece), não tem nada de “feudais”.
9
 

Neste sentido, Caio ressalta a marca da escravidão na nossa sociedade, “o que antes de 

mais nada, e acima de tudo, caracteriza a sociedade brasileira de princípios do século XIX é a 

escravidão. Em todo lugar onde encontramos tal instituição, aqui como alhures, nenhuma 

outra levou-lhe a palma na influência que exerce, no papel que representa em todos os setores 

da vida social”
10

. Em a Formação do Brasil Contemporâneo, publicada em 1942, já temos 

neste momento em Caio Prado Jr. o entendimento queo Brasil foi colonizado para servir aos 

interesses comerciais europeus. Desta forma, o país seria marcado pelo latifúndio monocultor 

e o trabalho escravo, sendo estas características de uma empresa comercial que objetivava 

explorar a colônia para enriquecer a Europa. Dessa maneira, se insere no plano internacional 
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capitalista, sendo assim, a colônia brasileira seria também capitalista. Nesta linha de 

entendimento, podemos identificar este modelo de propriedade que possui bases profundas no 

Brasil, sendo ela solidificada ao longo dos séculos atrelada ao capitalismo, como afirma 

Theotônio dos Santos
11

. A partir da Teoria da Dependência, o autor concebe que o Brasil em 

sua fase colonial não foi pré-capitalista, sendo, na verdade, parte substancial do 

desenvolvimento do capitalismo no mundo, sem pensar na acumulação primitiva de capital 

que foi feita, sobretudo, pelo trabalho escravo. Sendo assim, o Brasil acabou por ser um 

grande produtor de excedente econômico. Nesta perspectiva de análise colocada por Caio 

Prado e Theotônio dos Santos, Darcy Ribeiro resume bem esta questão ao dizer de forma 

clara e objetiva: “[...] porque o Brasil é máquina de gastar gente. Gastou seis milhões de 

índios e o equivalente de negros. Para eles? Não! Para adoçar a boca do europeu com açúcar, 

para enriquecer uns poucos. O povo foi gasto como carvão neste país bruto”.
12

 Dessa forma, 

Caio Prado Jr. conforma em sua obra o entendimento de que a grande propriedade fundiária 

surgiu integrada a um vasto empreendimento comercial destinado a explorar os recursos 

naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. Compreendendo que a 

questão é mercantilista para a gênese da concentração fundiária, ou seja, objetivando atender 

interesses comerciais a organização da terra propiciou que ela se concentrasse nas mãos de 

alguns atores específicos da sociedade. Logo, à classe trabalhadora do campo restou o 

fornecimento de mão-de-obra a minoria privilegiada.
13

  

Caio Prado Jr. identifica na miséria o problema nacional. Sua análise coloca a todo 

momento em xeque o ideal do desenvolvimento que o país vive desde a década de 1950 e vem 

sendo um dos pilares norteadores deste projeto da nação, ao mesmo passo, em que há tantos 

brasileiros em situações de extrema miserabilidade e em precárias condições. 

É esse certamente o grande e fundamental problema nacional brasileiro da 

atualidade, de cuja solução depende sem dúvida alguma o desenvolvimento e 

progresso real de nosso país e qualquer outro setor. Não é possível construir 

um país moderno e realmente integrado nos padrões econômicos e culturais 

do mundo em que vivemos, sobre a base precária e todo insuficiente de um 

contingente humano como que forma a grande massa da população 

brasileira. E o primeiro e principal passo, no momento, para sairmos dessa 

situação ao mesmo tempo dolorosa e humilhante para nosso país, é sem 

dúvida alguma a modificação das condições reinantes na campo brasileiro e 

                                                           
11

 Extraído do vídeo Origem e desenvolvimento da Teoria da Dependência. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=DjlEYXRxWBs. Acessado em: 15/12/2017. 
12

 Extraído do material Programa Escola da Família, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

Disponível em: http://arquivo.fde.sp.gov.br/fde.portal/PermanentFile/File/(In)FORMA%C3%87%C3%83O%20-

%20N%C2%BA%2012%20-%20Maio%202017.pdf. Acessado em 10/01/2018. 
13

 JUNIOR, Caio Prado. A Questão Agrária no Brasil. 4ª edição, São Paulo: Editora Brasiliense,1987
.
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elevação dos padrões de vida humana que nele dominam. É isso que deve 

centralmente objetivar a reforma agrária.
14

 

 

Ou seja, não há pleno progresso sem uma reforma agrária para que tenha uma “elevação 

dos padrões de vida da população rural, sua integração em condições humanas de vida”
15

. 

Esse caminho é possível através de duas ações, a primeira é a abrangência da legislação social 

do trabalho no campo, proporcionar ao trabalhador rural proteção legal que lhe assegure 

melhores condições de vida. A segunda trata-se em modificar a estrutura da propriedade 

fundiária, de maneira a permitir acesso à posse e utilização da terra, compreendendo que a 

reforma agrária deve beneficiar a maioria que trabalha na terra. 

Como via para implementação desta reforma agrária, Caio Prado Jr. adota uma leitura 

pragmática da realidade brasileira, dentro de um regime econômico como o capitalismo, que 

não prevê a abolição da propriedade privada, isto é, ele não conjectura a possibilidade de 

revolução e transformação socialista do sistema brasileiro neste momento. Dessa forma, o 

Estado deve adotar uma série de medidas que facilitem o acesso à terra, ao mesmo passo que 

limita o latifúndio. Ou seja, através de tributações, legislação e fiscalização, que impedem o 

desenvolvimento de propriedades ociosas que servem à especulação e as coloca acessível para 

o camponês. Por outro, lado defende uma legislação social trabalhista no campo, pois entende 

que nem todos serão proprietários, pois em seu entendimento isso é impossível face as 

limitações físicas e pela falta de tradição camponesa no país aos moldes da Europa e Ásia, em 

decorrência do nosso passado escravista. Neste sentido, temos nesta obra de Caio Prado Jr. a 

análise e as soluções para o problema da questão agrária no Brasil, que está intimamente 

ligada ao desenvolvimento nacional, por este motivo, o autor se debruça neste tema que ainda 

nos é latente. 

 As análises de nossos intelectuais se intrecruzam na medida em que tentam através de 

seu locus de análise teorizar a respeito da questão agrária, pois compreendem problemas 

profundos em nossa estrutura rural que precisam ser superados para o desenvolvimento da 

nossa população, em especial, o homem do campo e da nossa economia. Para isso, 

identificam o latifúndio, como uma propriedade intocada desde a nossa colonização como um 

óbice para se lograr tais alcances, propriedade esta que possui raízes tão rígidas que parece até 

                                                           
14

 JUNIIOR, Caio Prado.Op. cit. p. 89. 
15

 JUNIOR, Caio Prado.Op. cit. p. 88. 
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“natural” ou mesmo como algo “sagrado”, “conquistado” pelas elites rurais e que não pode 

ser utilizada de outra maneira, visto que, é parte substanciosa do nosso PIB
16

.  

Por meio destes autores é possível estabelecer um debate visando a identificar as 

origens da concentração agrária no Brasil, como fruto de um processo que vem desde a 

colônia e constrói essa forte estrutura no interior do Estado, de modo que, mesmo o 

Presidente da República juntamente com atores políticos e os movimentos sociais, articulem a 

implantação de reformas de base sofre um golpe civil-militar para impedir a execução dessas 

reformas. Dessa forma, percebemos que os conflitos ligados à terra estão intimamente ligados 

a uma escolha de uma elite latifundiária que se utiliza das forças repressivas do Estado e 

particular contra os que lutam para terem acesso à terra, por entenderem que ao trabalhar nela, 

possuem o seu domínio. 

 

EXCLUSÃO SOCIAL: A OUTRA FACE DA PROPRIEDADE EXCLUSIVA 

 Autores como Ellen Wood coloca a terra como berço do processo de expansão 

capitalista, de maneira que sua construção e ampliação foi possível por conta da dinâmica de 

“privatização” ou por assim dizer, de exclusão de alguns atores dos seus benefícios à revelia 

de determinados setores sociais, para que a terra ficasse em sua posse e a produção nas mãos 

de alguns poucos, tal como observado na Inglaterra, por exemplo, que passou pelo 

cerceamento dos campos
17

. Nesta dinâmica que tornou a terra “exclusiva”
18

, ou seja, 

excluindo muitos dos direitos mais básicos para o coletivo, como, coletar, plantar e colher, 

etc., em troca da concentração desta propriedade nas mãos de poucos.  

Assinala Paolo Grossi que a propriedade como marca individual tem raízes em uma 

consciência burguesa vinda desde Locke, no qual o entendimento de que o “meu” é 

inseparável do “eu”. Visto que,  

É o êxito de uma visão não harmônica do mundo mas agradavelmente 

antropocêntrica segundo uma bem definida tradição cultural que, 

exasperando o convite marcado nos textos sagradíssimos das antigas tábuas 

religiosas a dominar a terra e a exercitar o domínio sobre as coisas e sobre as 

                                                           
16

 Ressaltando que o latifúndio e atualmente o agronegócio atendem ao mercado externo e as commodities, 

sendo a agricultura familiar a grande responsável pela alimentação da população. Fato marcante desde o período 

colonial, como Caio Prado Jr. identifica no caráter capitalista da nossa economia. 
17

 Entendo que o Brasil não passou por igual processo que a Inglaterra com os cercamentos dos campos, porém 

no Brasil temos como modelo de propriedade a capitalista e exclusiva, cuja premissa básica concentra seu 

domínio nas mãos de alguns e exclui uma boa parte do seu uso. 
18

 Definição dada por Ellen Wood, ao modelo de propriedade consagrada pelo capitalismo, em sua obra A 

origem do capitalismo, 2001. 
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criaturas inferiores, legitimava e sacralizava a insensibilidade e o desprezo 

pela realidade não-humana.” 
19

 

 

A partir dessas premissas, podemos compreender claramente que o modelo de 

propriedade que prevalece hoje é esta, que leva em consideração aspectos indiduais em 

detrimento do coletivo. Dessa maneira, uma vez que podemos identificar nas várias formas de 

propriedade a primazia pelo indivíduo, seja no ambiente urbano, acadêmico ou até mesmo 

cultural, no campo não é diferente. Sendo a propriedade moderna uma construçaõ com bases 

individuais, Grossi afirma que esta é uma mentalidade, pois liga-se a uma visão do homem no 

mundo, ou seja, se hoje temos no campo brasileiro o primado pelo latifúndio isto é produto de 

uma construção mental profunda, solidificada com o passar do tempo e dos costumes,  numa 

longa duração. Diante disso, cabe questionar que costume é esse que exclui? Baseado em que 

temos a concretização deste modelo? Mais que isso, por que ele se sacraliza? Por que temos a 

noção de propriedade privada intocável como algo natural e inerente ao homem? 

 A guisa de reflexão podemos apontar para a questão do liberalismo, que tem em sua 

essência o primado pelo indivíduo, de modo que dentre os direitos básicos temos o direito à 

propriedade privada, à posse para se alcançar a propriedade plena. Porém, temos neste mesmo 

liberalismo a defesa do direito à liberdade e à felicidade ao mesmo passo que permitiu a 

manutenção da escravidão nos séculos pregressos, por exemplo. Um modelo de exploração 

completamente anti-humano que permitia que alguém se tornasse posse de outro, ou seja, o 

negro escravizado era uma propriedade do senhor de escravos, fazia parte dos bens materiais 

do senhor. Neste aspecto, Salles
20

afirma que ao mesmo passo que o mundo europeu não podia 

ser pensado sem as máquinas, o privilégio também estava longe de ser abolido. Diante de uma 

Europa com desigualdades sociais profundas, verificou-se permanências estruturais, como a 

exploração massiva de camponeses e artesãos na composição social, a manutenção da 

exclusão dos pobres, sendo eles os receptores de tratamento diferenciado, pois a pobreza era 

suspeita, aliás, é hodiernamente. Em outras palavras, com o avançar moderno, a nova 

linguagem política do liberalismo podia ser a nova ordem do dia, porém o privilégio 

continuava como mote da vida da sociedade. Assim sendo, no Brasil, coadunar a linguagem 

do liberalismo político com a manutenção da escravidão foi algo natural. 

                                                           
19

 GROSSI, Paolo. A propriedade e as propriedades na oficina do historiador. In: A História da Propriedade e 

outros Ensaios.Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 12. 
20

 SALLES, Ricardo.  “Louvam-se as Pessoas e Despedem-se com Jantares. ” In: Nostalgia Imperial: a 

formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996, p.114-157..  
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Sendo assim, temos no Brasil a construção de uma “mentalidade” densa, profunda e 

complexa que se capilariza por vários setores da sociedade, inclusive no campo. Se temos a 

construção de uma sociedade que tem como modelo econômico a mão-de-obra escrava por 

séculos, isso terá graves consequências ao longo do tempo. Como aponta Martins, o fim da 

escravidão gerou um novo modo de enxergar a terra. Se antes a fazenda era o escravo, ou seja, 

o bem que distingue, um bem material, nesta nova configuração, mas com bases profundas na 

escravidão; agora a terra passa ser formalizada como renda. Segue-se que, “O 

desaparecimento da escravidão ligou à terra o conceito que definia o cabedal de alguém, e 

fazenda passou a ser sinônimo de propriedade fundiária, confundiu-se com o imóvel e foi por 

ele engolida”
21

.  

Conquanto, devemos nos perguntar por que esta mentalidade impera no nosso país até 

os dias atuais. Rosa Congost (2007) aponta que a visão sobre a propriedade está “congelada 

em nossos códigos e sobretudo, sacralizada em nossas mentes”
22

. Por esse motivo, o 

questionamento é um importante caminho, pois propriedade não deve ser interpretada como 

um fim em si mesmo ou como algo incontestável, alcançada pela benevolência divina. Ela é 

um produto dos feitos humanos, pois “as condições da propriedade podem ser muito diversas 

entre si, pois são resultado de múltiplas facetas da atividade humana. ”
23

. Sendo assim, 

buscamos analisar os “direitos de propriedade”, visto que a partir desses podemos interpretar 

a propriedade de forma a ser construída e diversificada, seus usos, costumes, etc. devem ser 

levados em consideração ao pensar a esfera jurídica da terra. Deve, pois, ser olhada a partir de 

uma perspectiva mais ampla.  

Diante disso, Congost orienta-nos a substituir a concepção de “propriedade x metáfora”, 

ou seja, a ideal cujos efeitos são expostos nas esferas econômica e social; por uma concepção 

“propriedade x realidade”, ou seja, a propriedade tal como ela é, e como ela atinge a vida das 

pessoas, sendo esta uma análise que permite conhecer melhor alguns aspectos das 

desigualdades sociais e distribuição de renda. 

Neste aspecto, também podemos verificar no nordeste brasileiro a opção colonial pela 

exploração da cana-de-açúcar, o que acabou por gerar consequências graves ao solo e a 

população residente, de maneira que a escolha pelo sistema de exploração da monocultura 

                                                           
21

 MARTINS, José de Souza. A vida privada nas áreas de expansão da sociedade brasileira. In: NOVAIS, F. A. 

S., Lilian Moritz, (eds). História da Vida Privada no Brasil (Contrastes da intimidade Contemporânea). São 

Paulo: Companhia das Letras, vol. 4, 1994.p. 666 
22

 CONGOST, Rosa. Tierras, leyes, historia: estúdios sobre ’la gran obra de la propriedad’. Barcelona: Critica, 

2007.  
23

 Ibidem. p. 14-15. 
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latifundiária fez com que a cana influenciasse de forma nefasta sobre as condições alimentares 

da região. O colonialismo português sabia das condições necessárias para o plantio da cana de 

forma extensiva, no qual era preciso terra suficiente e mão-de-obra barata e abundante. Ou 

seja, tínhamos no Nordeste em sua essência climática e geográfica bases necessárias para uma 

oferta diversificada de plantio, como verduras, frutas, vegetais, etc. por possuir um solo fértil, 

somado a umidade tropical e a definição das estações. Entretanto, o colonizador sacrificou 

este emaranhado de possibilidades, em prol do seu projeto explorador que visava abastecer a 

Europa e dar lucros à metrópole.
24

 

 

CONCLUSÃO 

 O pensamento social brasileiro possui vasta produção e importante contribuição para as 

ciências humanas. Sendo assim, mesmo sabendo que Caio Prado Jr. e Alberto Passos 

Guimarães são autores “datados” e com muitas críticas às suas teses, algumas delas inclusive 

superadas pela historiografia atual, suas questões centrais continuam em aberto, como é o 

caso do latifúndio enquanto problema teórico e social. Disso, segue-se que a questão agrária 

não foi solucionada, ainda há condições de profunda desigualdade no campo, trabalhadores 

em situações degradantes, massacres, assassinatos de lideranças dos movimentos por acesso à 

terra, perseguição a povos originários, etc. ao mesmo passo que a elite rural desfruta de 

importante espaço dentro do Estado brasileiro. 

 Sendo assim, mesmo compreendendo os “limites” destes autores, suas contribuições são 

fundamentais para compreender a propriedade como algo construído, sendo parte integrante 

de uma mentalidade que possui raízes profundas em nossa sociedade, visto que conseguem 

identificar desde o empreendimento colonial as bases políticas e econômicas que permitiram a 

constituição, ou melhor, a escolha pelo latifúndio como modo de exploração da terra. Diante 

disso, esta noção de propriedade da terra se enraizou de forma tão profunda que a elite rural se 

esforçou para manter assegurado o modelo, como, por exemplo, a promulgação da Lei de 

Terras em 1850, que acabou por consagrar a grande propriedade. 

 Dessa forma, podemos identificar que o Brasil desde de sua origem colonial adotou uma 

postura que privilegia o lucro e a exploração, sempre com o discurso de progresso, evolução e 

modernização do país. Desde então, temos a consagração de um modelo de propriedade que 

fortalece estes laços, em que de um lado temos grandes extensões de terra e, por outro lado, os 

                                                           
24

 CASTRO, Josué de. Ensaio sôbre o Nordeste Area Explosiva. Sete Palmos de Terra e um Caixão. 2ª edição, 

São Paulo: Editora Brasiliense,1967. 
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que não possuem acesso à propriedade da terra encontrando inúmeras dificuldades para 

manter suas pequenas produções. Com efeito, temos a materialização do latifúndio no Brasil, 

entendido como intocável, imutável e sagrado. No entanto, os conflitos agrários no Brasil são 

preocupantes e alarmantes, pois ressaltam a profunda desigualdade, a impunidade que a elite 

rural desfruta, além do desiquilíbrio ecológico que traz sérias consequências ao ecossistema, 

ao trabalhador rural e ao consumidor, ou seja, afeta a todos. 

 Neste sentido, a presente análise esforçou-se em trazer a perspectiva de nossos 

intelectuais, os quais através de seus olhares lançam luz sobre a necessidade de se repensar o 

modelo do latifúndio, para que o Brasil possa se desenvolver de forma mais equilibrada e 

igualitária, juntamente com as análises de teóricos que compreendem a necessidade de 

“dessacralizar” a propriedade tal como a conhecemos, compreendendo que há outros modos 

de se construir os usos da terra. Essa reflexão será possibilitada a partir da historicização 

desse constructo social chamado latifúndio, forjado por meio de complexa dinâmica social e 

permeado de ações e interesses, e que, do mesmo modo que foi construído, poderá ser 

desconstruído e moldado de outras maneiras, tendo em vista que a propriedade não precisa, 

necessariamente, ser unicamente privada e exclusiva, visto que é possível construir outros 

caminhos que possibilitem melhorar as relações humanas, bem como produzir mais 

solidariedade e bem-estar a todos. 
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DISCIPLINA VERSUS LIBERDADE, UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

ENTRE EDUCAÇÃO APÓS AUSCHWITZ E O ESCOLA SEM 

PARTIDO 

  

Raíssa Teixeira Almeida de Souza 

  

          

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise sobre a Educação após 

Auschwitz, de Theodor Adorno
1
, e o Programa “Escola sem Partido”: uma ameaça à 

educação emancipadora, de Fernando de Araujo Penna
2
, procurando compreender a partir de 

Adorno a perspectiva comparativa entre uma educação meramente disciplinadora e uma 

educação libertadora, como essa diferença entre formas de educar auxiliam no 

desenvolvimento de um mundo menos ligado à objetividade e ao desenvolvimento individual 

e assim, com uma educação crítica e libertadora, buscar a emancipação do indivíduo e o 

desenvolvimento de um pensamento crítico. 

         Seguido da análise sobre o trabalho de Adorno, analiso o artigo de Penna para 

compreender objetivamente como uma proposta nos moldes do “Escola sem Partido” tem o 

objetivo de transformar a educação básica em reprodução de conhecimento que esteja de 

acordo com o sistema político vigente para sua própria manutenção, proibindo discussões 

sobre gênero, diversidade, e religião - pautas estas definidas pelo programa como doutrinação 

- e entendo assim, com base em Adorno, que o “Escola sem Partido” tenta moldar a educação 

para ser uma educação meramente disciplinadora. 

         Adorno propõe em seu trabalho que se construa uma educação consciente dos 

ocorridos em Auschwitz para que esse acontecimento não se repita na história, e não havendo 

essa construção de consciência acredita na possibilidade iminente de um novo episódio tão 

violento como Auschwitz. 

 

Qualquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e 

importância frente a essa meta: que Auschwitz não se repita. Ela foi a 

barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de uma 

regressão à barbárie. Mas não se trata de uma ameaça, pois Auschwitz foi a 

regressão; a barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que têm 

de fundamental as condições que geram esta regressão. E isto que apavora. 

                                                           
1
 ADORNO, Theodor. Educação após Auschwitz. In: Educação e Emancipação. 2013. Disponibilidade de acesso 

em: <http://adorno.planetaclix.pt/tadorno10.htm> último acesso em 02 de fevereiro de 2017. 
2
 PENNA, Fernando de A. Programa “Escola sem Partido”: uma ameaça à educação emancipadora. In: 

Narrativas do Rio de Janeiro: nas aulas de História. 2016. Disponibilidade de acesso em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B4ZHtKQfY--QT2ExR3hUd0R1SHc/view> último acesso em 02 de fevereiro 

de 2017. 
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Apesar da não-visibilidade atual dos infortúnios, a pressão social continua se 

impondo. Ela impele as pessoas em direção ao que é indescritível e que, nos 

termos da história mundial, culminaria em Auschwitz.
3 

  

         Portanto, Adorno aponta para o fato de que, com base em Freud, a barbárie ocorrida 

em Auschwitz faz parte do processo anticivilizatório que ocorre com o desenvolvimento e a 

progressão da civilização, e que desta forma precisamos desenvolver uma educação não só 

ligada a preceitos objetivos, como políticos e sociais, mas também a questões subjetivas, 

principalmente a psicologia e a consciência histórica sobre acontecimentos que regrediram à 

barbárie - como Auschwitz - porque “(...) a barbárie continuará existindo enquanto persistirem 

no que têm de fundamental as condições que geram esta regressão. (...)”
4
 e essas condições 

são ditadas pelo progresso, esclarecimento e humanismo, supostamente crescentes. Ocorrer 

um ato como Auschwitz já nos expressa uma tendência social imperativa. Outro exemplo 

utilizado por Adorno é a utilização da bomba atômica, que tem o poder de eliminar 

populações inteiras, e como esses acontecimentos fazem parte do curso da história mundial.
5
 

         O autor apresenta a ideia de análise do sujeito, aquele que comete os atos bárbaros, 

como ele mesmo utiliza “inflexão em direção ao sujeito”, para se compreender como as 

pessoas se tornam capazes de cometer tais atos, para despertar a consciência, tanto no sujeito 

do ato, quanto em outras pessoas, para que esses atos não ocorram novamente. 

Os culpados não são os assassinados, nem mesmo naquele sentido caricato e 

sofista que ainda hoje seria do agrado de alguns. Culpados são unicamente 

os que, desprovidos de consciência, voltaram contra aqueles seu ódio e sua 

fúria agressiva. É necessário contrapor-se a uma tal ausência de consciência, 

é preciso evitar que as pessoas golpeiem para os lados sem refletir a respeito 

de si próprias. A educação tem sentido unicamente como educação dirigida a 

uma auto-reflexão crítica. Contudo, na medida em que, conforme os 

ensinamentos da psicologia profunda, todo caráter, inclusive daqueles que 

mais tarde praticam crimes, forma-se na primeira infância, a educação que 

tem por objetivo evitar a repetição precisa se concentrar na primeira 

infância.
6
  

  

         Freud, segundo Adorno, elabora sua tese acerca do mal-estar na cultura, apontando 

para a questão da pressão civilizatória, mas o que Freud não sabia era que culminariam em 

uma explosão de violência muito maior do que a imaginada por ele. Essa pressão civilizatória 

seria dirigida por uma situação altamente socializada e densamente interconectada. “(...) 

Quanto mais densa é a rede, mais se procura escapar, ao mesmo tempo em que precisamente a 

                                                           
3
 ADORNO, 2013, p.1. 

4
 Idem.  

5
 ADORNO, 2013. 

6
 ADORNO, 2013, p.2. 
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sua densidade impede a saída. Isto aumenta a raiva contra a civilização. Esta torna-se alvo de 

uma rebelião violenta e irracional.”
7
 

         E, ao mesmo tempo que há essa socialização e interconectividade no processo 

civilizatório, há a desagregação, o afastamento do diferente, com o dominante ocupando o 

espaço do individual, do particular, da singularidade, da identidade. 

 

Junto com sua identidade e seu potencial de resistência, as pessoas também 

perdem suas qualidades, graças à qual têm a capacidade de se contrapor ao 

que em qualquer tempo novamente seduz ao crime. Talvez elas mal tenham 

condições de resistir quando lhes é ordenado pelas forças estabelecidas que 

repitam tudo de novo, desde que apenas seja em nome de quaisquer ideais de 

pouca ou nenhuma credibilidade.
8
  

  

         Portanto, a importância da conscientização já na educação infantil, e um ambiente que 

discuta e esclareça situações como Auschwitz, fazem com que intelectual, cultural e 

socialmente, torne as pessoas conscientes disto, e que atos como este não se repitam. 

         Adorno exemplifica o caso do nazismo demonstrando que a necessidade de autoridade 

pela população despreparada psicologicamente para a liberdade, após a queda do império, 

mostra que há um potencial autoritário nas autoridades que tomam o poder. “(...) O único 

poder efetivo contra o princípio de Auschwitz seria autonomia, para usar a expressão 

kantiana; o poder para a reflexão, a autodeterminação, a não-participação.”
9
 

Essa reflexão, passa a ser perigosa por entender que o processo anticivilizatório, 

culminado pelo progresso civilizatório, está intrínseco ao tipo de desenvolvimento que a 

civilização está trilhando, e portanto, “(...) O perigo de que tudo aconteça de novo está em que 

não se admite o contato com a questão rejeitando até mesmo quem apenas a menciona, como 

se, ao fazê-lo sem rodeios, este se tomasse o responsável, e não os verdadeiros culpados.”.
10

 E 

essa violência e perseguição é utilizada contra os socialmente mais fracos, demonstrando que 

o pensamento crítico, a auto-reflexão nos levaria a compreender objetiva e subjetivamente o 

diferente, o mais fraco, para que o não-idêntico não seja barbaramente extinto, e que 

“costumes” violentos que são tradicionalmente utilizados, são um precursor do fascismo. 

Adorno propõe que na educação tradicional, que é uma educação disciplinadora, tem a 

severidade e a força como pontos importantes para sua aplicação. 

 

                                                           
7
 Idem.  

8
 ADORNO, 2003, p.2. 

9
 ADORNO, 2003, p.3. 

10
 Idem. 
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(...) O elogiado objetivo de "ser duro" de uma tal educação significa 

indiferença contra a dor em geral. No que, inclusive, nem se diferencia tanto 

a dor do outro e a dor de si próprio. Quem é severo consigo mesmo adquire o 

direito de ser severo também com os outros, vingando-se da dor cujas 

manifestações precisou ocultar e reprimir. Tanto é necessário tornar 

consciente esse mecanismo quanto se impõe a promoção de uma educação 

que não premia a dor e a capacidade de suportá-la, como acontecia 

antigamente. Dito de outro modo: a educação precisa levar a sério o que já 

de há muito é do conhecimento da filosofia: que o medo não deve ser 

reprimido. Quando o medo não é reprimido, quando nos permitimos ter 

realmente tanto medo quanto esta realidade exige, então justamente por essa 

via desaparecerá provavelmente grande parte dos efeitos deletérios do medo 

inconsciente e reprimido.
11 

  

Aqui podemos compreender o medo do não-idêntico e a coisificação deste como 

modos de se incitar a violência daqueles que desenvolvem pelo desconhecido, pelo subjetivo 

e pelo diferente de si, a partir de uma educação disciplinadora e não auto-reflexiva. E os atos 

violentos contra esses grupos desconectados do “idêntico” construído com base nos ideais 

pregados pelas autoridades, começam a surgir costumeiramente e em casos numerosos, 

demonstrando a desumanização do outro.  

 

(...) Mencionei o conceito de consciência coisificada. Esta é sobretudo uma 

consciência que se defende em relação a qualquer vir-a-ser, frente a qualquer 

apreensão do próprio condicionamento, impondo como sendo absoluto o que 

existe de um determinado modo. Acredito que o rompimento desse 

mecanismo impositivo seria recompensador.
12

  
  

Outra questão importante de ser discutida é o desenvolvimento da técnica e como o ser 

humano fetichiza esse mecanismo, esquecendo que este é para o desenvolvimento da 

dignidade humana, considerando a técnica um fim em si mesmo, por estarem desconectados 

de uma consciência das pessoas, retomando a questão da coisificação. Aqui podemos 

compreender o desenvolvimento atual da educação, o sucateamento do setor público e o 

objetivo de modernização para o desenvolvimento técnico, neste caso do Brasil, priorizando a 

educação objetiva e material, ligada à assuntos mais objetivos e rentáveis em detrimento da 

discussão de consciência humana e de desenvolvimento da auto-reflexão crítica, acima da 

necessidade capitalista de possuir propriedades e a possibilidade de se consumir. 

Aqui vêm a propósito algumas palavras acerca da frieza. Se ela não fosse um 

traço básico da antropologia, e, portanto, da constituição humana como ela 

realmente é em nossa sociedade; se as pessoas não fossem profundamente 

indiferentes em relação ao que acontece com todas as outras, excetuando o 

punhado com que mantêm vínculos estreitos e possivelmente por intermédio 

                                                           
11

 ADORNO, 2013, p.5.  
12

 ADORNO, 2013, p.6. 
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de alguns interesses concretos, então Auschwitz não teria sido possível, as 

pessoas não o teriam aceito.
13 

  

         Essa indiferença em relação ao outro, ao não-idêntico, que desenvolve a violência nos 

indivíduos, que já não se identificam individualmente, mas associados à uma ideia 

previamente concebida, demonstra a facilidade com que ideais pregados por um Estado 

burguês - despreocupado com o desenvolvimento de uma educação emancipatória e crítica - 

prevaleça, por consequência da falta de consciência psicológica, histórica, social, política e 

cultural. 

Finalmente, o centro de toda educação política deveria ser que Auschwitz 

não se repita. Isto só será possível na medida em que ela se ocupe da mais 

importante das questões sem receio de contrariar quaisquer potências. Para 

isto teria de se transformar em sociologia, informando acerca do jogo de 

forças localizado por trás da superfície das formas políticas. Seria preciso 

tratar criticamente um conceito tão respeitável como o da razão de Estado, 

para citar apenas um modelo: na medida em que colocamos o direito do 

Estado acima do de seus integrantes, o terror já passa a estar potencialmente 

presente.
14 

  

         E é aqui que conecto o texto de Adorno ao artigo de Fernando Penna, que apresenta o 

programa “Escola sem Partido”, que foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro, e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como Projetos de Lei, também 

apresentado na Câmara dos Deputados, em Brasília, para ser incluído às Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional brasileira. 

         No terceiro artigo do Projeto de Lei apresentado no âmbito nacional, a prática de 

“doutrinação ideológica” e atividades que entrem em conflito “com as convicções religiosas 

ou morais dos pais ou responsáveis” são vedadas. A doutrinação, definida no site do “Escola 

sem Partido”, seria a discussão em sala de aula sobre temas não relacionados diretamente com 

a matéria a ser dada, mas também a questões políticas e internacionais discutidas nos 

noticiários. Portanto a proposta do programa define a escola como um espaço de instrução, e 

não de educação, que cabe à família e à religião.
15

 

         Penna utiliza o conceito de Gert Biesta sobre a finalidade da escolarização, sendo 

constituído por três pilares: a qualificação, a socialização e a subjetivação. A qualificação tem 

por objetivo instruir para o mundo do trabalho e também política e culturalmente; a 

socialização insere o indivíduo nas ordens sociais, políticas e culturais, por meio da educação; 

e por fim a subjetivação, que seria o desenvolvimento do indivíduo como sujeito, 

                                                           
13

 ADORNO, 2013, p.6-7. 
14

 ADORNO, 2013, p.8.  
15

 PENNA, 2016.  
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considerando este não só mais uma peça da ordem vigente, mas um ser pensante e 

independente.  

 

(...) Entendo que essas configurações educacionais podem abrir 

espaços para que diferentes subjetividades sejam possíveis ou podem 

limitar esses espaços e ter como consequência uma tentativa de 

controle sobre as subjetividades.
16

 

          

O autor se baseia em Biesta abordando a importância da autonomia e independência 

dos indivíduos, fundamentando-o no conceito de emancipação, apresentado pelo filósofo 

Jacques Rancière, “(...) Esse conceito captura uma concepção de educação que contribui para 

processos de subjetivação nos quais é criado o espaço para que os alunos se revelem como 

sujeitos.”
17

. O programa “Escola sem Partido” entra na análise de funções da educação, a 

partir do momento em que mesmo abordando a qualificação e a socialização, o impedimento à 

problematização e à pluralidade de representações, contribui para o desenvolvimento do 

idêntico, procurando formatar as subjetividades, tentando encaixá-las a um modelo único, 

embrutecendo tanto alunos, quanto professores.
18

 

         Penna apresenta duas possibilidades de leitura sobre a educação, uma considerando os 

aspectos econômicos, com os pais e alunos sendo consumidores, e portanto a instrução deve 

ser colocada de acordo com os interesses destes; e outra, levando em consideração a formação 

profissional do docente, confiando que este esteja apto a transmitir o saber. 

 

O programa Escola sem Partido desconsidera o saber profissional dos 

professores, por isso exclui dos princípios da Educação a sua liberdade para 

ensinar e a pluralidade de concepções pedagógicas. O professor não é mais 

um profissional da Educação, mas apenas um prestador de serviço, que, 

segundo a proposta, deve limitar-se à transmissão da matéria. Mas como o 

aluno pode ter garantida a sua liberdade de aprender o pensamento, a arte e o 

saber se o professor não desfrutar da sua liberdade de ensinar? É impossível. 

O aluno vai ter tudo, menos liberdade, porque o diálogo com o professor 

seria inviabilizado. E, mais grave ainda do que ignorar a indissociabilidade 

desses princípios, o projeto os coloca em oposição, como se uma liberdade 

devesse limitar a outra.
19 

          

         O professor portanto, não tem a função de produtor de conhecimento e de subjetivação 

junto com os estudantes, seu papel é de mero reprodutor, tendo a função objetiva de instruir e 

                                                           
16

 PENNA, 2016, p.47.  
17

 BIESTA apud PENNA, 2016, p.48. 
18

 PENNA, 2016.  
19

 PENNA, 2016, p.51.  
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qualificar, mas não desenvolver temas relacionados à realidade dos estudantes e sua 

capacidade reflexiva e de emancipação. 

         Já em relação às convicções religiosas e morais dos pais ou responsáveis, a proibição 

de discussão sobre essas questões em sala de aula faz com que não haja a construção de uma 

relação democrática, nem combate a preconceitos, pois os professores não teriam permissão 

para discutir estes temas, colocando os interesses privados acima dos interesses públicos. 

Penna demonstra a partir de Biesta que o interesse público foge da esfera privada e de 

mercado, prezando pelo bem estar coletivo, sendo este desenvolvido a partir da disciplina e do 

autocontrole, através da Educação.
20

 Então, o interesse privado de uma pequena parcela da 

sociedade, representada pelos apoiadores do “Escola sem Partido”, propõe a proibição da 

discussão sobre gênero, religião, ou qualquer preceito considerado religioso ou moral, que 

saia do conceito tradicional, “(...) O interesse coletivo de viver em uma sociedade mais 

igualitária é sobrepujado por vontades particulares de uma parcela dessa mesma sociedade.”21 

         Para o “Escola sem Partido”, o estudante é uma vítima, impossibilitada de criar 

opinião e de ser capaz de discernimento, sendo a sala de aula uma disputa de poder, onde o 

estudante é o elo mais fraco e mais fácil de ser influenciado pelo doutrinador, considerando os 

alunos figuras passivas, tirando a possibilidade destes serem sujeitos em sala de aula, 

retirando a possibilidade de subjetivação, e apenas considerando a qualificação como objeto 

do aprendizado na escola. Esse impedimento do desenvolvimento da subjetividade dos 

estudantes, faz com que o desenvolvimento da ação democrática seja freada, estes não 

podendo pensar diferente dos ideais pregados pelos pais. 

 

Essa é a definição de uma luta pela igualdade, que não pode nunca ser 

apenas uma demanda para o outro, nem uma pressão sobre ele, mas sempre 

simultaneamente uma prova dada a si mesmo. É isso que a “emancipação” 

significa. Significa escapar de uma minoria. Mas ninguém escapa de uma 

minoria social a não ser por seus próprios esforços.
22 

  

  

         Concluo assim este trabalho, compreendendo a partir dos textos apresentados, que a 

importância da subjetividade e do indivíduo, juntamente com uma educação emancipadora, 

visando a auto-reflexão crítica e o diálogo com a realidade e as diversas possibilidades de 

escolha de pensamento na sociedade em que vivemos, tem ligação direta com o 

desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária, democrática e libertadora. A eliminação 

                                                           
20

 PENNA, 2016.  
21

 PENNA, 2016, p.53.  
22

 RANCIÈRE apud PENNA, 2016, p.56. 
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da subjetividade traz possibilidades devastadoras para o desenvolvimento social dos 

indivíduos, principalmente os que não se enquadram no perfil vigente da sociedade em que 

vivemos. Portanto temos que lutar por uma educação que seja libertadora, que desenvolva 

sujeitos críticos, auto-reflexivos, e que formem seu pensamento a partir das possibilidades e 

da liberdade, e não em prol do mercado e da manutenção de um sistema tão excludente, 

preconceituoso e que se preocupa mais com a lógica de mercado do que com o 

desenvolvimento digno da espécie humana. 
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ENTRE ENTRUDOS E MÁSCARAS: A TRANSIÇÃO DAS FESTAS 

CARNAVALESCAS NO SÉCULO XIX NO RIO DE JANEIRO  

(1800-1860) 

Renan Carvalho Wenderrosck 

 

Quem nunca ouviu dizer que o ano, realmente, só começa depois do carnaval? 

Ouvimos constantemente essa frase nos inícios dos anos e durante nosso cotidiano, marcando 

o real valor que essa festa tem para cultura em que vivemos e que foi construída ao longo dos 

séculos durante a história do Brasil.  

 Não se pode negar o valor simbólico das festas dentro da nossa sociedade. Seja ela de 

cunho religioso ou não, mobiliza pessoas e camadas sociais a interação ao festivo atribuindo 

valor próprio cultural. Festa de Casamento, de aniversário, em devoção a um santo (a), em 

cerimonial, ela faz presente ao longo de todo ano marcando e compassando a vida em 

sociedade e de rito cultural em que vivemos. Com o carnaval não seria diferente.  

 A história do Carnaval do Brasil não começa aos moldes italianos ou franceses como 

muitos acreditam. Este só pode ser compreendido dentro de uma perspectiva histórica 

fatorada com as diversidades culturais e processos de interação social do final do século 

XVIII e durante o século XIX no Brasil e no Rio de Janeiro. Os entrudos, movimento que 

marca todas as manifestações de “carnaval” tanto em Portugal quanto no Brasil no período 

colonial e até meados do século XIX, vieram junto com os primeiros colonizadores. Uma 

prática festiva costumeira nas ruas de Portugal, um antigo modelo de celebração que 

comemorava o início de um novo tempo, importante para a organização simbólica e estrutural 

do cotidiano. Analisando essa característica em perspectiva histórica, cada região e localidade 

acabaram conformando suas práticas dependendo dos entendimentos coletivos e da 

construção social determinante. Em Portugal, tais festivos não estavam necessariamente 

ligados ao cristianismo, mas, predominantemente a ambiência cultural regional, variando para 

cada região. Pode se dizer que as diversas práticas dos entrudos se caracterizam por terem em 

comum um vínculo local ligado ao núcleo familiar, conformando o “âmbito das relações de 

parentela e vizinhança, contribuindo significativamente para o fomento dos laços de 

solidariedade e para a coesão social”
1
 

                                                
1
 QUEIROZ, Maria Isaura de Pereira. Carnaval brasileiro - o vivido e o mito. 1°ed, São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1992. 239 pp. In: Revista de Antropologia. São Paulo: USP, 1993, v. 36. 
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Nesta lógica, pode-se considerar que, havia dois tipos diferentes de entrudos: o 

doméstico, relacionado a localidade e ao âmbito familiar; e o público, relacionado ao festivo 

popular realizado nas praças e nas ruas do Império. Assim, no segundo modelo, as atitudes 

consistiam em atirar nos transeuntes, bolas de cera do tamanho de um limão cheias de água 

perfumada. O “limão de cheiro” podia ser acompanhado de um saco furado de farinha fina de 

mandioca ou trigo. Deste modo, a vítima, embora sem sofrer ferimentos, ficava encharcada, 

cheirando a chá de canela e coberta por uma pasta branca. As cartolas, peça de vestuário 

muito utilizada na época entre aqueles que possuíam boas condições financeiras, eram o alvo 

preferido para as bolas de cera, tanto em Portugal como no Brasil.
2
 

Nos finais do século XVIII em Portugal, iniciou-se um movimento de transição das 

práticas dos entrudos para o Carnaval, modelo mais parecido como conhecemos hoje. Esse 

modelo insurgente baseava-se nos moldes e influências que exerciam as altas sociedades 

francesas (e indiretamente, as italianas) sobre o país. Deste modo, alterou-se ao longo do 

tempo a forma de festejar o Carnaval, passando por um processo “civilizador” francês em 

cima das determinadas práticas consideradas bárbaras.  

O mesmo processo aconteceu aqui no Brasil colonial por volta do mesmo período. 

Iniciou-se uma intensa campanha vinda das altas classes coloniais em conjunto com a grande 

imprensa em alterar a dinâmica das tradições festivas já enraizadas no cerne cultural da 

Metrópole e da Colônia. Diferente de Portugal, os entrudos no Brasil tinham caráter 

exclusivamente urbano.  

Cabe aqui lembrar que as práticas dos entrudos e o surgimento de uma nova forma de 

fazer carnaval, por muito tempo, conviveram juntos, isto é, práticas relacionadas ao Carnaval 

“Civilizado “ Veneziano e Francês de rua considerados como um novo progressivo, muita das 

vezes era perpassado pela tradição dos costumes “bárbaros” dos entrudos. Segundo Pereira de 

Queiroz, apenas na última década do século XIX, desapareceu, predominantemente, o entrudo 

do cenário nacional, apesar de haver algumas manifestações singulares ainda em algumas 

partes do território devido ao baixo custo que a festa representava para seus realizadores.  

                                                
2
 HOLLOWAY, Thomas H. A polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do século XIX. 

Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997. 343p. 
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Logo, podemos observar essa intensa disputa entre os setores mais altos da sociedade 

em relação a desmoralização das práticas dos entrudos a partir do seguinte documento escrito 

no dia 27 de Fevereiro de 1829 por Luiz Paulo de Araújo Basto
3
.  

Não se devendo em uma sociedade civilizada onde a conduta dos 

cidadãos é regulada pelas leis, que tem por único fim a sua felicidade e 

cômodos, tolerar divertimentos com o caráter de publicidade, quando deles, 

e de seu abuso pode resultar transtornos a ordem pública e ataques a 

segurança individual. E sendo desta ordem o divertimento do entrudo, que 

pelo entusiasmo com que se joga, e por todas as bem sabidas circunstâncias 

que o acompanham, dá muitas vezes lugar a faltas e delitos, mesmo contra a 

vontade dos bons cidadãos que nele se empregam: muito convém lembrar a 

todos que se abstenham de jogar publicamente, perturbando a ordem pública. 

Recomendo por tanto ao Sr. Comandante da Imperial Guarda da 

Polícia, que entregue todo o cuidado, para que se não permita a pessoa 

alguma jogar o entrudo nas ruas públicas, ordenando assim, e muito 

positivamente as patrulhas, que façam executar esta minha ordem, 

advertindo pela primeira vez aos seus infratores e pela segunda 

repreendendo os, se for perturbada a tranquilidade publica; e que quanto aos 

negros, de forma alguma se tolere tal divertimento fazendo os dispersar, e 

prender os que insistirem. Esta proibição também se entende com o teatro, 

aonde inteiramente é vedado tal divertimento. E para constar se dará ao 

presente toda a publicidade necessária. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 

1829.
4
 

 

Como pode se observar no descrito acima, Luiz Paulo de Araújo Basto - Visconde de 

Fiais (1797-1863), um magistrado e oficial da Imperial Ordem do Cruzeiro, Cavaleiro da 

Ordem de Cristo, desembargador da Casa de Suplicação, e deputado da Assembleia Geral 

critica fortemente no Jornal do Rio de Janeiro as práticas dos Entrudos. Ele, Intendente Geral 

da Polícia da Corte, as considera como contra a moral, cujo delitos impõem-se contra os bons 

cidadãos e a ordem pública. Configura deste modo, uma parcela da sociedade reformadora 

que buscava romper com as tradições consideradas desmoralizadoras e que perturbavam a 

ordem pública.  

Cabe aqui lembrar que quando Luiz Paulo de Araújo Bastos publicou sua 

argumentação e sua repulsa, as determinadas práticas já estavam proibidas desde 1825. Um 

anúncio (próximo a um lembrete) publicado no Diário do Rio de Janeiro em 1826, 

comunicado pela Intendência Geral da Polícia pela voz de Antônio Xavier da Rocha (Oficial 

Maior), reitera que estava expressamente proibido os jogos de entrudos dentro dos teatros da 

                                                
3
 Luiz Paulo de Araújo Basto (1797-1863), mais tarde Visconde de Fiais, português, formado em Direito em 

Coimbra em 1819, havia sido magistrado antes de assumir a função de deputado. 
4
 BASTOS, Luiz Paulo de Araújo. Edital. Diário do Rio de Janeiro. Pag. 1. 27/02/1829.  
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cidade, conforme o edital republicado pela mesma instituição no ano anterior. Salienta a 

proibição das “gamelas” e bacias com águas, dispostas pelas ruas a fim de molhar 

violentamente quem ali passasse, muitas vezes resultando em desordem. Deste modo, retoma 

o edital das punições (Código de Postura Municipal) de 2 de Março de 1810 a fim de lembrar 

as devidas penas para os praticantes das ações.
5
 

Sobre o contínuo processo de tratamento e proibição dos entrudos pode ser observado 

nas determinadas medidas pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, cujo início data a partir 

de 2 de março de 1810. Essas foram publicadas em um dos capítulos do Código de Postura da 

mesma câmara a fim de regular e sancionar a ordem pública dentro da própria cidade. Cabe 

aqui dizer que na documentação, ao longos dos anos 1826 até 1850
6
, esse alerta foi 

diversamente republicado nos jornais e reeditado, constantemente, pela Câmara. Isso 

demarca, por hora, uma construção social cultural enraizada no cerne cultural da sociedade 

cultura, onde o constante aviso era necessário. Em segunda perspectiva, pode-se compreender 

que a intensa editoração e republicação dos editais de proibição dos entrudos, mostra um 

quadro onde tais práticas eram recorrentes.  Do ano de 1826 até 1850, não houve um ano onde 

não houvera a publicação desses alertas. 

Há diversas teorias para o entendimento do valor simbólico e estrutural desse festivo 

que durante o final do século XVIII e início do XIX foi intensamente perseguido e condenado 

pelas elites locais cariocas. Um dos mais influentes pensadores sobre as práticas 

carnavalescas, o sociólogo Roberto DaMatta, considera o carnaval como um movimento 

cultural marcado diretamente pela inversão social dos costumes temporais. Em seu livro
7
, 

delimita algumas considerações a partir da dicotomia social entre a rua e a casa, espaços 

sociais de ambiência necessários e formadores da sociedade contemporânea (e chaves 

necessárias para o estudo da ritualização do mundo social brasileiro). 

Desde modo, o autor separa a compreensão do Carnaval de rua previamente do 

Carnaval de Casa ou de Clube. É importante ressaltar que mesmo que ele tenha dividido essas 

instâncias, as situações e costumes se mantém os mesmos só alterando os espaços onde 

acontece. Logo, provoca a sensação que há uma forma comum independente dos lugares em 

que passa.  

                                                
5
 ROCHA, Antônio Xavier. Declarações. Diário do Rio de Janeiro. Pag. 1. 04/02/1826. 

6
 Este é o período por hora estudado neste projeto e artigo. Foram utilizados o estudo e busca nos jornais durante 

a tal periodicidade. 
7
 DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1980. P. 67 - 119 
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Em síntese, o autor entende que o carnaval é a ponte e ponto de confluência onde há a 

invenção de um espaço especial onde rua e casa se encontram, já que a festa possui aspectos 

públicos e que permite uma série de gestos que em geral, pertencem a casa. Esse 

deslocamento entre domínios provoca a alteração social onde “tudo é permitido”. Uma 

compreensão onde o carnaval não possui uma função política, servindo apenas como 

momento necessário para manter a ordem ao longo do resto do ano, já que é somente nesses 

dias que a ordem se inverte e após esses três dias, tudo ao normal volta. Um fenômeno que 

não possui ordem ou lógica de organização pois está entre domínios sociais, permitindo a 

caracterização e a proeminência de ações que não seriam permitidos no resto do ano. Um 

momento necessário para a sociedade e sua “saúde”.
8
 

 Os entrudos destacam-se por ser uma manifestação popular onde amplamente as 

camadas sociais do Rio de Janeiro participavam. Diferenciando dos lugares e do caráter 

excludente que envolvia as relações de uma sociedade do antigo regime, os entrudos faziam 

parte dos costumes das elites locais, dos homens livres e até dos escravos, que por muitas 

vezes adaptavam e reinventavam a prática aos seus padrões culturais africanos. Assim como 

DaMatta defende, o carnaval acabava tornando-se um mural de exposições das inversões 

existentes durante os determinados dias, o que contribuiu para a construção do movimento em 

oposição. A campanha para apagar a tradição dos entrudos e ressaltar uma nova forma de 

fazer carnaval pode ser compreendido pelas intenções para apagar as raízes existentes.  

Segue abaixo um dos códigos referentes a proibição dos jogos de entrudos republicado 

no edital de 1831 (e que ao longo dos anos, republicado nos editais da câmara): 

 

Fica proibido o jogo de entrudo dentro do município, qualquer pessoa que o 

jogar incorrerá na pena de dois a doze mil reis, e não tendo com que 

satisfazer, sofrerá de dois a oito dias de prisão: sendo escravo sofrerá oito 

dias de cadeia, caso seu senhor o não castigar no calabouço com cem 

açoutes; devendo uns e outros infratores serem conduzidos pelas rendas 

policiais a presença do juiz para os julgarem a vista das partes, e 

testemunhas que presenciarem a infração; As laranjas de entrudo que forem 

encontradas pelas ruas, ou estradas, serão inutilizadas pelo encarregados das 

rondas. Aos fiscais com seus guardas também fica pertencendo a execução 

desta postura. E para que chegue a notícia de todos se mandou publicar e 

afixar o presente edital. Paço da Câmara Municipal do Rio de Janeiro 29 de 

Novembro de 1831. Bento de Oliveira Braga, presidente. Luiz Joaquim de 

Gouvêa, Secretario.
9
 

                                                
8
 Idem. 

9
 BRAGA, Bento de Oliveira. Edital. Diário do Rio de Janeiro. Pag. 1. 13/01/1832.  
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A publicação desses anúncios e editais da câmara ficavam sobre a responsabilidade da 

câmara municipal, e por muitas vezes, a publicação pelos juízes de paz de cada localidade. É 

possível observar que esses publicavam e republicavam diversamente os mesmos anúncios 

nos dias de carnavais, direcionando sua argumentação diretamente para sua freguesia a qual 

foi homologado. Relembrava, cansadamente, sobre as leis e punições passiveis a serem vistas 

caso houvesse a presença de tais práticas dentro da própria freguesia. Era da responsabilidade 

dos juízes de paz a fiscalização e controle de possíveis transgressores dentro da sua própria 

freguesia. Esses eram intitulados pela câmara municipal.  

O carnaval não era somente o espaço onde os valores são invertidos, tempo onde o 

tudo pode se tornar permitido e a sátira e o riso se tornam espaço para evidenciar, e 

questionar, hierarquias e privilégios de uma sociedade com bases aristocráticas. Segundo os 

estudos de Maria Clementina Pereira Cunha, o carnaval também pode ser considerado um 

espaço de representação teatral satírica do cotidiano comum no período extra carnaval. Nesta 

linha, considera que as manifestações servem para “explicitar e ampliar o mal-estar 

entranhado nas relações raciais e sociais”
10

, que marcam o período colonial e a formação da 

sociedade escravista. Deste modo, “trata-se sem dúvidas de uma expressão teatralmente 

cômica dos conflitos e tensões do dia-a-dia , elaborando um discurso sobre a desigualdade e a 

injustiça [...] através da percepção que os negros tinham dos senhores”
11

. Ela parte da análise 

onde os escravos, no início do século e durante o carnaval, criavam formas de satirizar a cor 

dos senhores, uma inversão dos sinais e riso dos brancos. Fato que em uma sociedade 

escravista seria considerada um ato de desrespeito imperdoável. Logo, a autora relaciona a 

brecha que se abre nesses dias e as inversões sociais, entendendo através da sátira baseada nas 

representações dos papeis sociais, a função de representação teatral da vida em destaque.  

Cabe aqui lembrar que para a autora, as hierarquias sociais eram mantidas no interior 

da folia, seguindo os moldes praticados durante a primeira metade do século XVIII, mesmo 

que elas se tornassem afrouxadas ao longo dos anos. Independentemente da localidade, a 

prática mantia suas relações hierárquicas de poder senhorial sobre as práticas dos entrudos, 

diferenciando em poucos aspectos. 

Assim em oposição ao DaMatta, discute o carnaval como sendo a “prática onde 

introduzem a temática da diferença e da desigualdade sob a aparência de uma festa ampla e 

                                                
10

 CUNHA, Maria Clementina Pereira. Ecos da Folia: Uma história social do carnaval carioca entre 1880 e 

1920. 1a edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 58 
11

 Ibid, p. 58 
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geral”
12

 Assim, a proibição e condenação dos entrudos dar-se-ia pela forma que essa 

exposição das situações de inversão teatralizada estariam saindo do controle dos senhores e 

elites locais, por já não estar conseguindo separar os escravos dos libertos negros ao longo dos 

anos. Portanto, segundo a autora, o controle senhorial já seria incapaz de, por si só, manter o 

controle e a disciplina, uma questão que parecia residir na impossibilidade de garantir que as 

regras e hierarquias fossem mantidas no interior da brincadeira. 

Defende-se a ideia aqui que os entrudos possuíam seu valor político e cultural na 

formação da sociedade carioca, relativizando elementos e conformando relações pré-

existentes dentro da lógica escravista de sociedade do século XIX. Compreende-se que o 

carnaval, assim como considera DaMatta, foi um quadro de projeção das diversas realidades 

sociais existentes, mas não se forma como uma inversão de valores “sem lei e sem justiça”
13

. 

Essa explicação não esclarece os fatores pelos quais os entrudos foram constantemente 

proibidos pela câmara municipal da cidade ou por outros órgãos políticos da cidade do Rio. 

Caso tivesse somente sido uma manifestação cultura de inversão sem valor simbólico ou 

mesmo político, não haveria a necessidade de uma repressão das práticas dos entrudos ou 

mesmo uma nova conformação cultural dos cultos, baseado em uma nova forma europeia de 

fazer carnaval. Deste modo, pode-se compreender que os entrudos baseiam-se em um perigo a 

ordem pública, conflituosa a norma social do Brasil Imperial no século XIX.   

Um outro elemento a ser destacado na proibição dos entrudos está relacionado ao 

modelo de sociedade que se buscou construir a partir dos meados do século XIX e 

consolidado com a Proclamação da República em 1889. Isso porque pela projetação das 

realidades que os entrudos conferiam, não seria favorável a proposta de formação da nação 

compreendida pelos intelectuais da época. A ideia de proibir coincide com a ideia de 

formação da sociedade relacionada ao modelo europeu de civilização. A imprensa e os 

escritos dos cronistas e ficcionistas dessa geração tiveram grandes contribuições para a 

construção das opiniões públicas da sociedade Carioca. Esses se achavam se na 

responsabilidade da caracterização e consolidação da visão projetada sobre a nação, baseado 

                                                
12

 Ibid, p. 58 
13

 Isto é, não é possível compreender os entrudos como apenas uma forma de oposição aos costumes existentes, 

sem lógica e sem valor político. Assim como vimos, para o autor, o carnaval é marcado apenas pelas 

manifestações culturais necessárias a saúde pública referente ao resto do ano. 
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na convicção de que cabia a eles definir um projeto para a sociedade como um todo – sendo 

as brigas entres os mesmos referentes a que cara o projeto deveria assumir.
14

 

Não cabe a este trabalho abordar tais aspectos sobre a contribuição dos autores e 

cronistas do século XIX em relação a transformação do carnaval ao longo do próprio século e 

de seu futuro, mas, gostaria de ressaltar algo que ajudará na compreensão da temática 

abordada.  

Em uma visão mais analítica, pode se compreender que a condição e utilidade do 

carnaval foi se alterando ao longo dos anos. Assim, observa-se que o carnaval (muita vezes 

ainda chamado de Entrudos) na cidade do Rio de Janeiro teve uma forte tendência a 

veiculação e articulação de informações políticas e do cotidiano em seus festejos. No caso a 

partir de 1850, com as grandes sociedades carnavalescas, esses tinham como o intuito a 

educação e a civilidade das camadas mais pobres da sociedade. Deste modo, houve uma 

maior veiculação dos anseios de um país recém independente buscando por progresso, 

reproduzindo os ideais europeus de civilidade e modernidade, e marcando cada vez mais o 

desprezo aos costumes dos Entrudos característico do período colonial
15

  

Pode-se observar esse fenômeno com mais precisão no seguinte documento com 

descrição abaixo: 

 No dia 03 de fevereiro 1842, no Diário do Rio de Janeiro, o fiscal da freguesia de S. 

João Batista da Lagoa, Francisco Carvalho de Passos fez público na categoria dos Editais, 

publicado neste jornal, o comunicado de que a Ilustríssima Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro resolvera em determinada sessão, conceder a licença para se percorrerem as ruas com 

danças e outros quaisquer divertimentos. Esses poderiam ser com máscaras ou sem, 

solicitando a quem competentemente quisesse, necessitando especificar na proposta a 

qualidade e a forma do divertimento para que a licença fosse concedida. Ainda em seu 

comunicado, lembra da proibição pelo Código de Posturas dos jogos dos entrudos passível de 

advertência e punição, descrito no Código de Posturas Municipais da época.  

Deste modo, evidencia-se aqui a tentativa de abrir novamente a oportunidade para que 

os celebrantes pudessem festejar o Carnaval de Rua daquele ano, previamente proibido pela 

mesma Câmara do Rio de Janeiro. Nesta lógica, pode ser observado que mesmo com a 

disponibilidade para realizar o Carnaval, esse não poderia estar associado aos jogos dos 

                                                
14

 PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. O carnaval das letras. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de 

Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação, 1994. Cap. 1 (Biblioteca carioca; v.33. Série 

publicação científica)  
15

 CUNHA, Maria Clementina Pereira. Ecos da folia: uma história social do carnaval carioca entre 1880 e 1920. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 88. 
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entrudos, onde ainda com rígidas proibições, quem a transgredisse seria devidamente punido 

conforme as leis.
16

 

 Logo, inicia-se uma nova forma de pensar e de relacionar-se com as práticas 

carnavalescas modificadas ao longos dos anos. Determinadas medidas da Câmara Municipal e 

das Intendências de Polícia, buscaram alterar radical e definitivamente os costumes 

enraizados da sociedade colonial. Cabe aqui lembrar que esse processo ocorreu, 

predominantemente, de forma problemática e tônica vinda das elites locais do Rio de Janeiro, 

influenciado por costumes europeus do século XIX. A história do Rio de Janeiro está 

diretamente relacionada ao quadro das relações econômicas, sociais e culturais no âmbito 

internacional. É neste território, elevado de colônia a Império, que se forma novas 

características e singularidades decorrente do próprio processo de colonização e, 

posteriormente, de independência. É possível constatar na documentação e nos arquivos, 

personagens e agentes (em alguns casos, em anonimato) contra os determinados movimentos 

de supressão ao direito de manifestação cultural, e execução dos festivos de rua durante um 

certo período. Assim, houve um processo de adequação e reconhecimento das necessidades 

das manifestações culturais (no caso do Carnaval do Rio de Janeiro, a parte dos festivos 

religiosos e oficiais), abrindo determinadas licenças para a realização dos mesmos.  

Cabe aqui lembrar que mesmo com as licenças permitidas pela Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro, essas foram cerceadas em algumas instâncias, tendo que enquadrar em 

determinados aspectos para serem novamente liberadas. Uma evidência que o processo de 

transformação ocorreu por agentes locais e externo ao movimento da sociedade. Uma forma 

de “força pela autoridade” que permitiu as transformações exógenas ao âmbito das 

manifestações populares naturais. Pode ser observado que as decisões propostas vinham, 

diretamente, das instituições públicas do Estado, e quando vinham diretamente por ideais da 

sociedade, esses vinham dos setores altos por uma nobreza ou/e elites locais.  

No final do século XIX, “os entrudos” começou a ser identificado, em sugestiva 

metáfora política, com a ordem do Imperador. Assim, como o rei momo começara a ser 

destronado (fim dos entrudos), o domínio do rei estava em decadência, estabelecendo a lógica 

dos “reis destronados”. Evidenciava que a monarquia já era vista, em pleno contexto 

abolicionista e de propaganda republicana como algo arcaico quanto o velho entrudo, que era 

necessário combater pela defesa da civilização e do progresso.
17

 

 
                                                
16

 PASSOS, Francisco Carvalho. Editais. Diário do Rio de Janeiro. Pag. 1. 03/02/1842  
17

 CUNHA, Maria Clementina Pereira. Op. sit. p. 54 
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O BRASIL DE SARNEY A COLLOR: MUNDO DO TRABALHO E 

REDEMOCRATIZAÇÃO (1985-1992) 

Reynaldo de Oliveira Pessôa1 

 

INTRODUÇÃO 

O nascimento e a consolidação da chamada Nova República figuram como momento 

histórico de grande relevância para compreendermos as linhas gerais que traçam a história do 

tempo presente brasileiro, cuja relação se dá de forma direta com o processo político e 

econômico verificado nos nossos dias, uma vez que aquele período do Brasil republicano 

significou um ponto de inflexão histórica de grandes dimensões, o que não o escusa de trazer 

à nossa conjuntura permanências há muitos sedimentadas no paradigma político nacional. 

Tomando por base o mundo do trabalho, a presente comunicação busca suscitar reflexões a 

respeito dos dois primeiros governos do período de abertura política do país, quais sejam, o 

governo de José Sarney (1985-1990) e o de Fernando Collor de Mello (1990-1992), 

respectivamente. 

Tem-se como premissas de trabalho a noção de que a cidadania para se fazer plena 

necessita de precondições elementares para a sua consolidação, ou seja, requer padrões 

minimamente civilizados de acesso à manutenção da vida e da sobrevivência para a classe 

trabalhadora, a exemplo da valorização trabalho e dos demais direitos sociais fundamentais 

lavrados em Carta Constitucional. Em segundo lugar, entende-se que o processo histórico em 

análise tem intestina relação com a geopolítica internacional, dada a lógica global a que o 

capital se serve com cada vez maior vigor a partir de então
2
. Em último lugar, partimos da 

premissa de que o campo do direito figurou como barreira primordial de contrapeso a um 

processo ainda mais devastador aos direitos sociais históricos do trabalho, e que tal ambiente 

no qual houve novo fôlego democrático gestou, por sua vez, outras modalidades de ação por 

parte da sociedade civil, configurando, com efeito, um processo dinâmico de luta e de ação 

cidadã. 

Em que pese a multiplicidade de nuances e características do período, nos fitamos neste 

singelo resumo de trabalho, no questionamento e nas reflexões sobre termos que julgamos 

fulcrais para o entendimento da história política e o mundo do trabalho do período, e que 

deixam marcas ainda hoje indeléveis no panorama sócio-político do país. Objetivamente, 

                                                           
1
 Mestrando em história política (PPGH-UERJ). Bolsista Capes. E-mail: naldo-rey30@hotmail.com. 

2
 Cf.CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Trad. Silvana Finzi Foá, São Paulo: Xamã, 1996. 
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tentaremos responder: como se deu redemocratização? De que modo a crise, a inflação e o 

desemprego se relacionam como o início do ideário neoliberal no país? Qual é o papel da 

Constituição Federal de 1988 e das demais legislações do trabalho nesse processo? Por fim, 

como a sociedade civil organizada enfrentou esse momento ainda persistente repressão? De 

forma sucinta e sem maiores complexificações, tentaremos entender um pouco desse processo 

de mudança sob o prisma do mundo do trabalho e da mudança política do período. 

 

A VIRADA DOS ANOS 1980/1990 

A chamada Nova República brasileira (iniciada em 1985) nasce numa ambiência de 

grandes mudanças do paradigma internacional, sobretudo com a potencialização do processo 

de globalização da década anterior, cujo reflexo no mundo do trabalho se tornou a pedra de 

toque do novo padrão liberal: o neoliberalismo, cujo sinônimo é o conceito de flexibilização 

e, em última instância, da perda dos direitos sociais sedimentados pelo Estado de bem-estar 

social do pós-guerra. Do ponto de vista institucional brasileiro, consolidou-se nos anos 

iniciais a abertura política, findando a ação de um governo autoritário que perdurou por mais 

de duas décadas. Neste conjunto de anos, a um lado verificamos a entrada do ideal neoliberal 

no país, mas por outro lado, verificou-se a emergência do Novo Sindicalismo e a promulgação 

da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã
3
. Nesse vórtice de ganhos jurídicos e 

perdas econômicas é gestado o Brasil de hoje, e nos cabe entender os limites desse modelo e 

suas dubiedades no mundo do trabalho. 

A América Latina como um todo viveu um período de grave instabilidade econômica 

chamada por muitos de “Década Perdida”, em face dos baixos índices de crescimento da 

região, o que levou em muitos casos à queda substancial dos níveis de consumo das famílias e 

o aumento da dívida pública dos Estados, gerando, por seu turno, uma espiral de crise, 

austeridade e perda de direitos da classe trabalhadora, ainda que estes sejam parcos em 

comparação aos países centrais do sistema capitalista. Fatores como déficit da balança de 

pagamentos barraram sobremaneira os projetos de desenvolvimento nacionais dos países da 

região. No intuito de alcançar saldos comerciais que pudessem ao menos minorar as perdas 

recorrentes, as economias desses países se viram com índices de inflação muito altos, 

                                                           
3
O termo „Constituição Cidadã‟ foi consagrado em discurso de Ulysses Guimarães, em seu pronunciamento no 

ato da promulgação da Carta Magna, sendo enfático ao dizer “Tem substância popular e cristã o título que a 

consagra: ‘ A Constituição Cidadã”. Disponível em 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181880/000441849.pdf?sequence=1. Acesso em 17.04.18.   

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181880/000441849.pdf?sequence=1
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mudando o escopo das políticas econômicas: antes, o desenvolvimento como meta central; 

nos anos de 1980, estabilização monetária; e na década seguinte, manutenção de empregos.
4
 

Tais mecanismos de estabilização se referendaram nas teses da chamada “Escola de 

Chicago”, sobretudo a partir dos estudos de Milton Friedman, que propunha uma política de 

combate à inflação de cunho monetarista como alternativa para a reversão da crise geral do 

capitalismo aprofundada com as crises do petróleo dos anos de 1970. Tais teses que vão 

ganhando corpo com o tempo são as bases do neoliberalismo, cuja lógica internar gira em 

torno da abertura das economias nacionais para o mercado internacional, desregulação 

econômica, em oposição ao aparelhamento e a condução da economia pelo Estado, o fomento 

de formas flexíveis de contrato de trabalho, bem como um processo tenaz de privatização do 

patrimônio público, refletindo-se diretamente nos direitos sociais. Em termos políticos, o 

neoliberalismo apesar da raiz no conceito, não coaduna necessariamente com liberdade 

política, nem democracia, veja-se o caso do Chile nos anos de Pinochet e o pós-ditadura no 

Brasil. Nesse conjunto de anos, afirma Chesnais, vemos que “segundo os neoliberais, existe 

um mecanismo funcional equivalente ao trauma da ditadura militar para induzir 

„democraticamente‟ um povo a aceitar o neoliberalismo em seu país: a hiperinflação.” 
5
 

Como saída para a crise, muitos países recorreram a negociações junto ao Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Mundial, aumentando ainda mais a dependência 

desses Estados em relação às potências centrais do capitalismo.
6
 Além de macular uma 

hierarquização de países do plano internacional, o processo de globalização que se fez cada 

vez mais assente nesse período significou em muitos casos uma ingerência e um verdadeiro 

obstáculo à ação do Estado nos territórios nos quais exercem soberania. Esse processo, 

segundo Moraes se deu de duas maneiras: 

(...) para um lado, transferindo-se competências do Estado para os coletivos 

locais: assistência social, saúde, educação, etc., e para outro os Estados 

cedem parte de suas competências para outros tipos de organizações como: 

Grupo dos Sete (G-7), Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), 

Organização Mundial do Comércio (OMC), etc. O Estado nacional deixaria 

de ser fonte de regulamentações e as deliberações sobre a política 

econômica, monetária, cambial e tributária seriam transferidas para estas 

administrações supranacionais. 
7
 

                                                           
4
 Cf. SINGER, 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. 
5
 CHESNAIS, 1998, apud 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.3.     
6
 MIRANDA,Elfay.Op. cit. 2004, p. 50. 

7
 MORAES, Reginaldo. Neoliberalismo: de onde vem, para onde vai?. São Paulo: Editora SENAC, 2001. 

(Coleção Ponto Futuro, nº 06). Disponível em: < 

https://reginaldomoraes.files.wordpress.com/2012/01/livro_neoliberalismo.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2015, p.20. 
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No entanto, Segundo Anderson, economicamente o neoliberalismo fracassou, não 

conseguindo nenhuma revitalização básica do capitalismo avançado. “Socialmente, ao 

contrário, o neoliberalismo conseguiu muito dos seus objetivos, criando sociedades 

marcadamente mais desiguais, embora não tão desestatizadas como queria”.
8
No entanto, no 

plano ideológico o neoliberalismo se consagra de um modo muito acentuado na política 

brasileira, ultrapassando o antigo lobby de políticos e alguns setores do empresariado, para 

chegar a amplas camadas sociais, classes médias e, inclusive, as camadas mais populares, o 

que tem gerado, por sua vez, uma reação blasé destes últimos ante os processos de crise e 

retirada de direitos. 

Focalizando no caso brasileiro, não se faz diferente, quanto ao essencial, o modus 

operandi desse processo. Muitos se entusiasmaram com o processo constituinte e a abertura, 

que daria fim às escolhas errôneas do fim da ditadura. Em uma palavra, o Milagre tornou-se 

malogro. Crítico do conceito de Nova República, Florestan Fernandes foi mais incisivo na 

crítica ao processo, o qual em sua visão predominou uma gama enorme de permanências do 

regime anterior, agora travestidas de um ar de legitimidade democrática. O autor 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 enfrentam os outros, 

os que constroem o Brasil de hoje e lutam, organizada ou 

desorganizadamente, pela democratização da sociedade civil, do Estado e do 

estilo emergente de vida social.”
9
 

 

Quanto à institucionalização da chamada Nova República, outros autores nos trazem 

teses direcionadas à história política do período, como Gelsom Rozentino (2011). Para este, o 

conjunto de anos iniciais deste novo panorama político no Brasil teve suas marchas e 

contramarchas para a classe trabalhadora, mas de maneira nenhuma significou uma “Década 

Perdida”, como se eternizou no jargão econômico do período. Cerne de uma disputa de 

projeto de país, a virada dos anos 1980/1990 foi muito importante para entendermos o país de 

hoje, envolto novamente em uma crise econômica e política e que, além disso, a democracia 

construída desde então não veio como uma “dádiva”.  Assinala o autor que “o processo de 

elaboração da nova Constituição brasileira representou o grande momento da disputa de 

                                                           
8
 ANDERSON, Perry. Pós-neoliberalismo- as políticas sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 

2008, p. 22. 
9
 FERNANDES, Florestan. Nova República? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986, p. 33. 
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hegemonia, através do confronto de um projeto liberal (antipopular) e um projeto popular 

liderado pela CUT e o PT.” 
10

Em suas conclusões, assevera, 

Partindo dessa interpretação, os anos [19]80 seriam um momento de crise de 

hegemonia (1979-1992) „resolvida‟ com a recomposição das forças 

conservadoras e burguesas através da coalizão que primeiro sustentou a 

política geral do governo Collor, depois, o governo-tampão de Itamar Franco 

e, em seguida, elegeu Fernando Henrique Cardoso. 
11

 

 

A Constituição Federal, aprovada em 5 de outubro de 1988 apresentou 245 artigos e 70 

disposições transitórias, tratando de vastíssima gama de assuntos, fato que ensejou muitas 

críticas por parte de analistas. No entanto, é a mais democrática Constituição brasileira até 

hoje estabelecida e com maior preocupação com os chamados direitos sociais.  

A Constituição ocupava-se, ainda, com uma série de garantias trabalhistas, 

desde muito requeridas pelos sindicatos. A jornada de trabalho é estabelecida 

em 44 horas semanais, enquanto nos países industrializados mais avançados, 

como a Alemanha, já se luta por 36 horas semanais; universaliza e garante o 

direito de greve, inclusive dos funcionários públicos. No capítulo mais 

controvertido, cria a licença paternidade, de 5 dias, e estende a licença 

maternidade para 120 dias; transforma as demissões, ao tentar criar garantias 

para o empregado, em um grande ônus para o trabalhador ao determinar o 

pagamento de uma multa de 40% sobre o valor do FGTS por demissões 

imotivadas. Uma das consequências indesejadas de tal legislação será a expansão 

do trabalho terceirizado.
12

 

 

Nela, “Os direitos sociais ganham a dimensão de direitos humanos sempre que estão em 

jogo a dignidade do trabalhador e os seus direitos básicos de existência.”
13

. Sendo a 

remuneração componente básico de atribuição do valor dado à atividade produtiva do 

trabalhador
14

, as perdas salariais do período significaram um choque cabal, que fustigou a 

maioria esmagadora da população, sobretudo os mais pobres. Uma vez que o direito ao 

trabalho e à renda são elementos basilares para a manutenção da vida dos trabalhadores, a 

precarização ocorrida no período analisado teve impacto substancial no desenvolvimento de 

ação cidadã e no pleno gozo dos direitos e garantias da maioria da população brasileira, o que 

em parte traduz-se numa antítese do que foi postulado pela Carta Magna de 1988, já que esta 

conferiu ao trabalho o estatuto de direito social fundamental. Para além dessa constatação, 

                                                           
10

 ROZENTINO, Gelsom. História de uma década quase perdida: PT, CUT, crise e democracia no Brasil-1979-

1988. Rio de Janeiro: Garamond, 2011, p. 283. 
11

 VIANNA apud ROZENTINO, Gelsom. Op.cit,2011, p. 173. 
12

 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Brasil, em direção ao século XXI. In: LINHARES, Maria Yedda. 

História Geral do Brasil. 9 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1990, p. 391. 
13

 SILVA, Fernando Teixeira da. Entre o acordo e o acórdão: a Justiça do Trabalho paulista na antevéspera do 

golpe de 1964. In: GOMES, Ângela de Castro e SILVA, Fernando Teixeira da (orgs.). A Justiça do Trabalho e 

sua história: os direitos dos trabalhadores no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 2013, p.35. 
14

 Cf. CARCANHOLO, R. A. O Capital (01) - Aulas ministrada pelo Prof. Reinaldo A. Carcanholo. Aula 

ministrada na ENFF, em julho de 2010, para dirigentes sociais, dentro de curso coordenado pelo prof. José Paulo 

Netto. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Sk11gl6xwmg Acesso em: 10/12/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sk11gl6xwmg
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veja-se que todos os progressos relativos aos direitos trabalhistas estavam afinados com 

acordos internacionais há muito pacificados, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em seu artigo 23: “Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, 

a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.” Veremos a 

partir desta temática uma faceta importante da Redemocratização: a luta judicial por reajustes 

salariais empreendida pelos trabalhadores. 

Com a vitória de Collor, opera-se uma drástica mudança na agenda pública, 

com sua adequação ao Consenso de Washington. Sob o impacto da nova 

conjuntura, entre 1991 e 1993, a Constituição recém-aprovada é repudiada, 

estigmatizada como símbolo do atraso em face da modernidade, esta 

representada pela vitória da agenda neoliberal. 
15

 

 

A despeito de brechas que haviam no atinente aos direitos do trabalho, a Carta 

significou elemento de grande importância para a sustentação e estabelecimento dos direitos 

sociais dispersos e em muitos casos não existente na legislação. Passada a fase de 

constitucionalizar direitos, restou a tarefa de implantar seu estabelecimento real, o que não se 

verifica em plenitude até hoje. “A legislação do trabalho possui desta forma um duplo 

aspecto: por um lado, regula a exploração da força de trabalho e, por outro, exprime a 

resistência da força de trabalho a esta exploração”.
16

 

 

MUNDO DO TRABALHO E NOVA REPÚBLICA 

Passada a explanação inicial do contexto político, econômico e histórico do conjunto de 

anos que compreende o fim do governo Sarney e início do governo Collor, cumpre-nos 

adentrar no mundo do trabalho para estabelecer as conexões e implicações do momento 

estudado, destacando-se a política salarial e a crise inflacionária ocorridas como elementos 

basilares da época. Ressalte-se que desse período emerge um quadro de referências que opera 

como pedra de toque das reformas atuais do mundo do trabalho no Brasil, tal como a Reforma 

Trabalhista de 2017 e a tentativa de Reforma da Previdência nos dias correntes.  

Caso sui generis no cenário mundial, o Brasil em diversos prismas se mostra dual e 

híbrido na sua conformação social, política e econômica. Uma dessas pertinências se veem no 

mundo do trabalho e na relação Estado x Mercado. 

 

                                                           
15

 DINIZ, Eli. Crise, reforma do Estado e governabilidade. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 

1997. p. 118. 
16

 CARRION, Eduardo Kroeff Machado. A Constituição de 1988 e sua reforma. Revista Jus Navigandi. 

Teresina, ano 5, n. 41, 1 maio 2000. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/112>. Acesso em: 21 jun. 2016. 
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A crise macroeconômica dos anos oitenta, simultaneamente à 

democratização e à explosão dos direitos civis revelou as tensões e os 

conflitos obscurecidos por anos de alto crescimento e autoritarismo. Os anos 

noventa iniciam-se com mudanças decisivas na política econômica e nas 

estratégias empresariais. Sob o acicate do desemprego em massa e sob o 

desafio de reestruturar e simultaneamente expandir o parque industrial 

brasileiro (...).
17

 

Logo, assim como verificamos as limitações de uma tentativa de implementação de 

Estado de bem-estar social no país, verificamos que as grandes mudanças no campo do 

trabalho nos anos de 1980 e inícios dos anos de 1990 também se fizeram dúbias, uma vez que 

não houve um processo abrupto de minimização do papel do Estado como se esperava. Veja-

se que  

As antigas instituições do trabalho como estrutura sindical, a Justiça do 

Trabalho e a legislação trabalhista-, já anacrônicas em relação à estrutura 

produtiva desenvolvida no país nas três últimas décadas, tornaram-se 

inteiramente inadequadas às inovações organizacionais contemporâneas.
18

 

 

Dessa inferência, podemos concluir que se por um lado, as instituições reguladoras do 

trabalho se mantiveram ligadas a uma temporalidade passada, em face da rapidez a que o 

desenvolvimento produtivo e as relações de trabalho se assentaram no mundo, por outro lado, 

tais instituições tiveram e têm o papel, mesmo que limitado, de resguardar importantes 

direitos à classe trabalhadora. Em síntese, nesse caso específico, o tempo da Justiça não 

acompanhou o tempo dos negócios, mas manteve, no tocante aos direitos, uma miríade de 

possibilidades aos trabalhadores, sobretudo formais. Nessa chave, Oliveira aduz que 

O poder normativo da Justiça do Trabalho, portanto, reduza capacidade de 

interferência dos sindicatos sobre as condições de trabalho. Entretanto, é 

verdade também que a ação da Justiça do Trabalho pode significar proteção 

para camadas menos organizadas dos trabalhadores e muitas vezes 

generaliza conquistas obtidas pelos sindicatos mais fortes. Ora, os setores 

mais organizados dos trabalhadores sentem-se assim protegidos pela Justiça 

do Trabalho e defendem a manutenção de seu poder normativo, já que com 

sua interferência podem muitas vezes obter contratos mais favoráveis que 

aquele diretamente negociados com o patronato.
19

 

Não negamos as limitações da Justiça do Trabalho na relação capital x trabalho, 

sobretudo num país com baixos índices de sindicalização e grande informalidade do trabalho, 

mas logrou a mesma ser importante campo de conflitos, não negando modos mais incisivos a 

                                                           
17

 MEDEIROS, C.A. Contrato coletivo e mercado de trabalho no Brasil. In: OLIVEIRA, C.A et alii. O mundo do 

trabalho – crise e mudança no final do século. São Paulo, Página Aberta/Scritta, 1994, p.192. 
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 Idem. 
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 OLIVEIRA, C.A.B. Contrato coletivo e relações de trabalho no Brasil. In: OLIVEIRA, C.A et alii. O mundo 
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que a classe trabalhadora pôde se servir para enfrentar os atos que lhe foram lesivos. 

Gonçalves afirma que “Quanto à Justiça do Trabalho, seu esforço de apresentar uma imagem 

melhor não parecia surtir efeito: para Pastore e Zylberstajn, ela continuava a ser procurada, 

mas logo, desrespeitada: nem todas as suas sentenças “pegavam”.
20Por outro lado, foi a partir 

dela que houve grandes batalhas judiciais referentes às políticas salariais decorrentes dos 

planos econômicos que vigeram durante os governos Sarney e Collor, os quais buscaram em 

seus planos econômicos, de modo ineficaz, diga-se de passagem, conter a corrosão salarial 

decorrente da hiperinflação do período. “Assim, o tema „salários‟ no Brasil foi altamente 

politizado pela junção do forte controle estatal e da instabilidade das políticas 

salariais.”
21

Logo, enquanto não se formara jurisprudência diante das mudanças rápidas 

ocorridas no panorama econômico, muitos trabalhadores conseguiram corrigir e reaver perdas 

salariais de grande monta no interior dos pretórios trabalhistas. 

Uma das saídas do patronato seria a opção por acordos extrajudiciais, ou em 

conciliações nas ações trabalhistas, o que em última instância seria uma espécie de minoração 

dos direitos requeridos nas petições iniciais, mas que os trabalhadores acabavam por aceitar 

diante do cenário de incertezas econômicas e financeiras e de redução de direitos. Gonçalves 

assinala que 

No período de 1989 a 1993, caracterizado pelas tentativas ainda inseguras da 

sociedade brasileira de conviver com os graus de democracia recém-

conquistados, os acordos e conflitos mantiveram, por um lado, a tendência, 

já registrada no período anterior, a fazer, de forma crescente, da negociação 

direta entre as partes o principal meio de resolução das dissenções 

trabalhistas. Mas, por outro lado, permaneceu a ambiguidade induzida pela 

presença constante da possibilidade de descarregar a responsabilidade da 

resolução no arbítrio, a Justiça do Trabalho.”
22 

 

Já no limiar dos anos de 1990, já pacificado o entendimento de que muitas das 

reclamações trabalhistas não seriam mais um direito adquirido, sobretudo decorrentes de 

políticas salariais, verificamos um processo que o professor Ricardo Antunes, sociólogo do 

trabalho da Unicamp, chamou de desertificação neoliberal, em face do rotundo golpe na 

classe trabalhadora. 

Dócil ao grande capital externo, aproveitando-se da concorrência 

intramonopólica, vislumbrando a modernização capitalista sucateando o 

                                                           
20
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Paulo, Página Aberta/Scritta, 1994, p. 277. 
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capital estatal, destruindo o pequeno e médio capital, implodindo a 

tecnologia nacional, substituindo-a por uma tecnologia forânea e abrigando 

nosso parque produtivo para o capital que detém essa tecnologia. E claro, 

tornando ainda mais miseráveis o enorme contingente de assalariados que 

vivem a brutalização mais aguda de sua história republicana. 
23

 

 

Este processo transmuta-se numa crescente ampliação da insegurança do trabalho, que, 

por seu lado, significaria na maior desestruturação do mundo do trabalho constituído no pós-

guerra, visto que ocorreria em diversos níveis: insegurança no mercado de trabalho, no acesso 

e condições de emprego, na renda, na contratação e na representação do trabalho. Nesse 

cenário, apesar do crescimento e melhorias na produtividade, verificamos uma face clara de 

segregação social ainda em expansão. Nas palavras de Mattoso,  

No entanto, uma primeira generalização deste comportamento em meio à 

modernização conservadora e ao extraordinário potencial inovador e de 

instabilização das estruturas existentes tendeu apenas a modificar a 

distribuição de renda entre capital e trabalho e a ampliar a concentração de 

renda e a pobreza.
24

 

 

Diante dessa breve explanação panorâmica do período inicial da Nova República, 

pudemos verificar a trajetória de perdas no campo trabalhista e da forte tendência a continuar 

o trajeto iniciado nos anos de 1980 de crítica aos padrões de bem-estar construídos no pós-

guerra. Verificamos, ademais, o estabelecimento da relativização das premissas jurídicas 

contidas na Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, ao se prever a possibilidade de o 

acordado em termos trabalhistas suplantar o legislado, o que terá impacto direto nas condições 

de trabalho no país. Em segundo lugar, a terceirização irrestrita será outro fator de grande 

preponderância no que se refere aos direitos dos trabalhadores brasileiros, modelo de 

prestação de serviços que chegará a diversas categorias de trabalhadores a partir de agora. 

Refletir sobre tal temática significa se debruçar em problemática basilar para o entendimento 

da história do tempo presente brasileiro, o que para a classe trabalhadora representa uma tripla 

perda: emprego, seja nas condições, seja na oferta; na renda, como verificamos por evidência 

empírica nos últimos anos e, por fim, na organização, em face dos ataques à ação sindical. 

Resta-nos refletir sobre alternativas a esses descalabros que afetarão, como sempre, as 

camadas mais pobres da população. 
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CONCLUSÃO 

Conforme exposto nas linhas pregressas, a Nova República trouxe consigo diversas 

características dos regimes anteriores, como traços de autoritarismo e exclusão social, há 

muito sedimentadas na história brasileira. O fim do autoritarismo político, não correspondeu 

ao limiar de um processo de espraiamento da cidadania para a maior parte da população, pois 

a “ditadura” inflacionária dos anos de 1980 e a do desemprego dos anos de 1990 figuraram 

como óbices claros à cidadania e aos direitos mais elementares do povo.  

O mundo do trabalho, para além das questões conjunturais e domésticas do país como 

as acima expostas, foi abalado em termos de ideologia e da força do Mercado como gestor 

social pelo neoliberalismo. Nesse acicate, vemos que apesar das críticas que tais ideal de 

gestão da coisa pública teve e o fracasso que causou em muitas economias, retoma sua 

importância nos Brasil de hoje nas campanhas eleitorais, por parte de agências de fomento, e, 

fato novo, no seio da sociedade, numa lógica de crítica não só aos erros do Estado, mas em 

suas próprias instituições. 

Por outro lado, nem tudo foram perdas. A sociedade civil organizada, as centrais 

sindicais e a Constituição Federal de 1988 sagrou direitos que barraram um processo ainda 

maior de desertificação social aventado, sobretudo aos setores menos abastados, restando, por 

outro lado, muito a se fazer para melhorar as condições sociais de nosso povo. Nesse 

momento, verificamos a importância da Justiça do Trabalho no arbitramento de um conflito 

cuja 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 que por via institucional. 

Questionamentos há sobre o fim da Nova República a partir do golpe implementado em 

2016, fato é que há uma outra configuração política, nova correlação de forças e mudanças 

substanciais no mundo do trabalho, como a terceirização irrestrita, descaracterizando a velha 

relação capital-trabalho. Resta-nos analisar e demonstrar que tal processo custará um preço 

social enorme de exclusão, concentração de renda e desproteção do trabalho. Não há 

democracia e liberdade se não há emprego, distribuição de renda e justiça social. 
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A QUESTÃO PETROLEIRA NA ERA CHÁVEZ: A POLÍTICA 

ESTATAL E AS PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS 

 
Sonália da Silva Alexandre

1
 

INTRODUÇÃO 

Na atualidade, a questão do petróleo relaciona-se com várias temáticas, não se 

restringindo unicamente a esfera econômica, mas abrangendo aspectos políticos e sociais. A 

Venezuela, um dos maiores países exportadores de petróleo do mundo, está inserida neste 

debate. A presente pesquisa tem como objetivo analisar os discursos do Presidente 

venezuelano Hugo Chávez Frias e a política estatal adotada sobre os recursos petroleiros entre 

1999 a 2013, no qual destacamos a importância do petróleo para a economia venezuelana. Em 

nossa análise, procuramos compreender como a questão petroleira se tornou um tema central 

sendo incorporada no discurso chavista como ferramenta estratégica e ideológica em prol de 

uma verdadeira transformação social, ao ponto de redirecionar a política interna e externa do 

país.  

 

O PETRÓLEO VENEZUELANO E A POLÍTICA NEOLIBERAL 

A participação mais ativa do setor petroleiro venezuelano no cenário geopolítico 

mundial teve início durante o primeiro período do pós-guerra, entre 1918 a 1939, uma vez que 

os países industrializados se tornaram dependentes do petróleo, em especial os Estados 

Unidos e a União Soviética. Neste sentido, a Venezuela experimentou uma grande mudança 

na economia, passando de um país predominantemente agroexportador para majoritariamente 

petroleiro. Com base no processo histórico venezuelano, é possível observar como a questão 

do petróleo ganhou relevância nos discursos dos seus governantes, como bem salienta Flávio 

Túlio Ribeiro Silva: 

[...] É pertinente perceber que, devido ao desenvolvimento das economias 

capitalistas ocidentais, a necessidade do petróleo como ferramenta a 

produção é cada vez mais presente. A atividade manufatureira apresentou-se 

como um dos protagonistas nos processos de acumulação do capital, já que 

os Estados nacionais como Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Inglaterra e 

França depositaram nas suas companhias multinacionais petroleiras um 

                                                           
1
 Graduada em História pela UERJ – FFP. Este trabalho é um desdobramento da experiência adquirida como 

bolsista de Iniciação Científica/CNPq sob a orientação do Professor do Departamento de Ciências Humanas e do 

Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ e Doutor em História Social pela USP Eduardo Scheidt 

com ênfase nos processos democráticos na América Latina, mais especificamente durante a Era Chávez. 
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papel de destaque na geração de riquezas, que influenciavam a política de 

Estado, bem como sua política externa
2
.  

 

A partir de 1914, o Estado venezuelano assumiu uma política externa mais ativa que 

buscava uma maior inserção no mercado internacional. Ao assumir o poder, o Presidente Juan 

Vicente Gomez adotou uma postura bastante favorável ao capital internacional, estabelecendo 

diversas concessões, isenções de impostos e facilitação de investimentos, o que permitiu uma 

elevação da produção petrolífera.   

Em 1941, a produção de petróleo venezuelana alcançou a incrível marca de 228 

milhões de barris durante o governo de Isaias Medina Angarita. Com os ataques a base de 

Pearl Harbor, a situação se inverteu e a produção reduziu a 148 milhões de barris. Após 

sucessivas crises, Pérez Jimenez assume o poder em 1952, outorgando novos direitos de 

exploração com base na lei de hidrocarburos de 1943.
3
 

Com um discurso de livre-mercado, os Estados líderes passaram a interferir nas 

economias de países periféricos. Apesar do crescimento no processo produtivo venezuelano, 

os valores oriundos do petróleo não promoveram uma reestruturação social, como melhorias 

nas áreas de saúde e educação. 

O Pacto de Punto Fijo, iniciado durante o governo de Rómulo Betancourt (AD) em 

1958, representou um novo processo político-institucional, consistia num acordo político 

entre os três principais partidos venezuelanos, Ação Democrática (AD), o Comitê de 

Organização de Política Eleitora Independente (COPEI) e a União Republicana Democrática 

(URD), com intuito de acomodar a partilha do poder entre as diversas frações da classe 

dominante, reduzindo as diferenças ideológicas, visto que estes setores buscavam um ponto 

de convergência e interesses comuns. 

Segundo Gilberto Maringoni, este “acordo representou a tradução político-

institucional de uma economia baseada na exportação de petróleo”
4
. O acordo político punto 

fujista era fundamentado em dois pilares: a utilização da renda petroleira no intuito de suprir 

                                                           
2
 SILVA, Flávio Túlio Ribeiro. A política de estado sobre os recursos do petróleo: o caso venezuelano. São 

Paulo: Pillares, 2016. p.34-35. 
3
A Lei de Hidrocarburos de 1943 é considerada um passo importante na legislação venezuelana e teve uma 

enorme influência de cunho nacionalista nos países petroleiros. A lei introduziu uma mudança radical nas 

relações entre as empresas operadoras e os países nos quais as mesmas atuavam, na qual a noção de concessão 

passou de uma relação simplesmente contratual para uma relação entre sócios na exploração petroleira.  Através 

de uma taxação sobre a renda fixada pelo Estado, os sócios passaram a compartilhar os ganhos do setor. Ler mais 

em:https://www.researchgate.net/publication/249642383_LA_LEY_DE_HIDROCARBUROS_DE_VENEZUE

LA_DEL_ANO_1943_UN_COMPLEJO_PROCESO_DE_NEGOCIACION_EN_EL_AMBITO_GLOBAL 
4
 MARINGONI, Gilberto. A reveluçao Venezuelana. São Paulo: Editora Unesp, 2009. p.62. 

https://www.researchgate.net/publication/249642383_LA_LEY_DE_HIDROCARBUROS_DE_VENEZUELA_DEL_ANO_1943_UN_COMPLEJO_PROCESO_DE_NEGOCIACION_EN_EL_AMBITO_GLOBAL
https://www.researchgate.net/publication/249642383_LA_LEY_DE_HIDROCARBUROS_DE_VENEZUELA_DEL_ANO_1943_UN_COMPLEJO_PROCESO_DE_NEGOCIACION_EN_EL_AMBITO_GLOBAL
https://www.researchgate.net/publication/249642383_LA_LEY_DE_HIDROCARBUROS_DE_VENEZUELA_DEL_ANO_1943_UN_COMPLEJO_PROCESO_DE_NEGOCIACION_EN_EL_AMBITO_GLOBAL
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as demandas, proporcionando sustentabilidade à coalizão do governo com os diversos setores 

participantes da sociedade; e, por outra vertente, uma engenharia institucional
5
.  

Este poder “compartilhado” entre os partidos permitiu um reordenamento democrático 

ao país. Ao assumir uma postura de alinhamento aos interesses norte-americanos, o governo 

venezuelano garantiu um ambiente seguro para a formação da indústria petroleira e um maior 

intercâmbio comercial com os EUA. Inicialmente, o Pacto de Punto Fijo proporcionou um 

período de aparente estabilidade política comparado aos demais países latino-americanos que 

viviam momentos de agitação com a derrubada de governos, crises institucionais e ditaduras 

civil-militares.  

Durante o período punto fujista foi criada a Corporação Venezuelana de Petróleo em 

19 de abril de 1960, empresa nacional que posteriormente foi incorporada ao Ministério de 

Minas e Hidrocarburos. Em termos de política internacional, foi criada a OPEP (Organização 

dos Países Produtores de Petróleo) em 4de setembro de 1960. Segundo Flávio Túlio Ribeiro 

Silva, a fundação da OPEP “significou a busca de mecanismos de salvaguarda aos interesses 

dos países produtores e organização de políticas comuns”
6
. 

 Entretanto, na prática, as ações da organização se limitaram a acordos de 

especificações de cotas e estabelecimento de preços para a produção. Vale ressaltar que a 

Venezuela, devido a sua posição geográfica estratégica próxima ao mercado consumidor 

norte-americano e seu alinhamento aos interesses do bloco capitalista, superou as cotas de 

produção estabelecidas pelos países membros da OPEP. 

Neste período, a Venezuela se tornou a principal fornecedora de petróleo para os 

EUA. No momento em que a OPEP pressiona o governo venezuelano para reduzir a produção 

de petróleo, a saída encontrada para garantir a balança comercial seria o avanço das 

privatizações. Logo, a política de apertura petrolera ganhou corpo, com o objetivo de “abrir” 

a economia e atrair mais investimentos privados, a Venezuela acabou se inserindo na lógica 

de globalização neoliberal. 

A promulgação das leis de Bienosafectos a reversion concesiones e a Lei de Reserva 

do Estado da Indústria de Gás Natural, ambas promulgadas em 1971, estabeleceram uma 

nova orientação nas tratativas para o setor petroleiro, que culminou, no ano de 1974, com a 

formação de uma comissão presidencial de reversão petroleira com apoio de diversos setores 

                                                           
5
 SILVA. Op. cit. p. 43. 

6
 Idem. 
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da sociedade. Neste período, a Petroleos da Venezuela (PDVSA)
7
alcançou plena autonomia 

no que tange a operação da atividade de produção e de planejamento do setor, funções que 

caberiam ao Estado supervisionar. A queda dos preços do petróleo e a diminuição da 

produção contribuíram para a redução dos ingressos fiscais, provocando uma drástica 

mudança na conjuntura venezuelana. A desvalorização da moeda elevou a dívida pública e a 

dívida externa alcançou patamares exorbitantes. O enfraquecimento do Pacto de Punto Fijo e 

o descontentamento da sociedade venezuelana originaram manifestações como a que ocorreu 

em 1989, conhecida como Caracazo
8
. Aos poucos, o governo de Rafael Caldera foi perdendo 

sua legitimidade e iniciativa política.  

Segundo Mariana Bruce Ganem Baptista,  

O Caracazo foi, assim, resultado de um conjunto de fatores: o 

empobrecimento da população em função de uma crítica recessão econômica 

e do esfacelamento das políticas públicas; da ausência de canais de medição 

entre camadas alijadas de seus direitos às instâncias do poder...
9
  

 

Neste cenário de insatisfação, Hugo Chávez tentou chegar ao poder pela primeira vez 

em 1992, liderando um golpe militar frustrado. Entretanto, em 1998, Hugo Chávez lança a sua 

candidatura por vias democrática e constitucional, tomando posse como presidente em 1999. 

Logo, o descontentamento com a política punto fujista e neoliberal, acabou abrindo espaço 

para a vitória de Hugo Chávez Frias e do Movimento Bolivariano Revolucionário (MVR) em 

1997.  

 

A ASCENSÃO DE HUGO CHÁVEZ AO PODER 

 E A SUA POLÍTICA PETROLEIRA 

A vitória de Hugo Chávez em 1998 significou uma mudança na cultura política 

venezuelana, uma vez que representou a superação e o esgotamento do modelo anterior. Em 

sua campanha, Chávez adotou um discurso altamente nacionalista, no qual buscou 

distanciamento de partidos tradicionais, se apresentando como algo “inovador”, ao defender 

uma verdadeira transformação política. 

                                                           
7
 Em julho de 1997, uma nova estrutura organizacional para a PDVSA é aprovada, na qual algumas filiais como 

a PDVSA Exploração e Produção; PDVSA Manufatura e Mercado e PDVSA Serviços foram eliminadas. Ler  

mais em: SILVA, Flávio Túlio Ribeiro. A política de estado sobre os recursos do petróleo: o caso venezuelano. 

São Paulo: Pillares, 2016.  
8
 O Caracazo foi uma revolta popular que ocorreu em Caracas (1989), e representou o auge da crise política e 

econômica venezuelana e a insatisfação das camadas populares com as reformas neoliberais empreendidas pelo 

então presidenteCarlos Andrés Perez.  
9
 BAPTISTA Apud SILVA. p.52  
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Tanto o discurso quanto às ações do governo Chávez priorizavam a redução das 

desigualdades econômicas e sociais, procurando garantir uma maior participação dos setores 

marginalizados nas decisões políticas do país.  Neste momento, as ações do Estado deveriam 

se pautar na representação do indivíduo para garantir a soberania nacional.  A questão 

democrática se tornou um dos eixos centrais do programa chavista. Assim, o governo Chávez 

avançaria no conceito de democracia participativa, instituindo mecanismos legais de 

participação direta da população no processo político.  

Segundo Eduardo Scheidt,  

O Programa de Governo de Chávez para as eleições de 1998, intitulado La 

propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela. Una revolución 

democrática, já apontava para a necessidade de uma transformação radical 

do país. Seu ponto de vista era o de que o regime de democracia 

representativa estava esgotado devido à profunda crise econômica, social e 

política das últimas décadas. Para Chávez, esta situação foi fruto do domínio 

das oligarquias e do imperialismo, possibilitada pelo regime de democracia 

formal que excluía a grande maioria da população de uma participação mais 

direta no processo político
10

.  

 

Ao assumir o poder, Hugo Chávez herdou uma grave crise econômica em decorrência 

da queda dos preços do petróleo no final de 1997 e a recessão no ano seguinte. Inicialmente, 

suas propostas de governo eram vagas e pouco definidas. 

No primeiro ano de mandato, Chávez priorizou o processo constituinte. O texto da 

nova Constituición de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) foi aprovado em 15 de 

dezembro de 1999, e englobava conceitos como participação popular e cidadania plena, 

presentes no debate político venezuelano desde o final da década de XX, visto que enfatizava 

uma democracia mais dinâmica e profunda que permitisse a retomada do crescimento 

econômico e a promoção de justiça social.
11

 

Além da participação direta nas decisões políticas, a Constituição de 1999 previa a 

participação direta em questões econômicas e sociais como a formação de cooperativas, 

empresas comunitárias e de cogestão, estas medidas dependeriam da aprovação de leis 

complementares para a sua efetivação. A nova Constituição também destacava a questão 

petroleira ao estabelecer uma maior centralização por parte do Executivo. Os artigos 302 e 

                                                           
10

SCHEIDT, Eduardo. A democracia participativa na Venezuela da era Chávez e a questão dos Conselhos 

Comunais: transformações em direção a uma nova cultura política? Disponível em: 

http://anphlac.fflch.usp.br/sites/anphlac.fflch.usp.br/files/Eduardo%20Scheidt_Anais%20do%20XII%20Encontr

o%20Internacional%20da%20ANPHLAC.pdf. Acesso em: 14 de junho de 2018. p..3. 
11

Líneas Generales  del Desarollo Económico y Social de la Nación 2001- 2007 (LGDESN). Disponível em: 

http://www.infoplan.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2015/01/2001PlandeDesarrolloEconomicoSocial2001-

2007.pdf?TB_iframe&height=1000&width=640 

http://anphlac.fflch.usp.br/sites/anphlac.fflch.usp.br/files/Eduardo%20Scheidt_Anais%20do%20XII%20Encontro%20Internacional%20da%20ANPHLAC.pdf
http://anphlac.fflch.usp.br/sites/anphlac.fflch.usp.br/files/Eduardo%20Scheidt_Anais%20do%20XII%20Encontro%20Internacional%20da%20ANPHLAC.pdf
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303 enfatizam a propriedade estatal sobre o recurso petroleiro, revertendo o processo de 

apertura petrolera iniciado nos anos 90. 

Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por 

razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, 

explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. 

El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas 

provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, com 

el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento 

económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo. 

Artículo 303. Por razones de soberanía económica, política y de estrategia 

nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de 

Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, 

exceptuandolas de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y 

cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del 

desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.
12

 

 

Como podemos observar, através da Constituição de 1999, o Estado retomou o 

controle de setores estratégicos como o petroleiro, ao adotar um discurso que visava garantir a 

soberania nacional e resguardar os interesses do povo venezuelano. Caberia ao Estado 

promover a indústria e a manufatura, o crescimento econômico, gerar empregos e promover o 

bem-estar social. De acordo com o artigo 303, a totalidade das ações da PDVSA devem ser 

gerenciadas pelo Estado, revertendo o processo de privatizações e a política de apertura 

petrolera. 

A nova Constituição, ao ampliar o mandato presidencial de cinco para seis anos, 

manteve a gestão presidencial centralizadora, o que facilitava uma maior interferência do 

Estado nos assuntos econômicos. “El período presidencial es de seis años. El presidente o 

presidenta de la República puede ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un 

período adicional”
13

. 

Inicialmente, as mudanças propostas por Chávez ocorreram no campo institucional 

com a promulgação de uma nova Constituição e de uma série de decretos-lei. Entretanto, a 

partir de 2001, “a sua prática alcançara setores mais elitizados da sociedade e procurando 

realmente alterar o status quo dando início a lutas com essa faixa social.”
14

. 

As reformas de Hugo Chávez para o setor petroleiro iniciadas com a promulgação da 

Constituição de 1999foram aprofundadas com as Leis Habilitantes do ano de 2001, que 

estabelecia um controle maior do Estado sobre os recursos petroleiros e que os bens gerados 

                                                           
12

 Disponível em: http://pdba.georgetown.edu/Parties/Venezuela/Leyes/constitucion.pdf 
13

 Constituición de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Art 230. Disponível em: 

http://pdba.georgetown.edu/Parties/Venezuela/Leyes/constitucion.pdf 
14

 SILVA, Op. cit. p.66. 
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pelo setor são de domínio público podendo ser empregados para o desenvolvimento integral, 

orgânico e sustentável do país. 

Neste sentido, as Leyes Habilitantes de 2001 tinham como objetivo redirecionar os 

vários setores, alterando o modelo promulgado pelo Pacto de Punto Fijo. Dentre estas leis, 

destacamos a Ley Organica de Hidrocarburos, que buscou fortalecer o controle estatal sobre 

as atividades petroleiras e reverter o processo de privatização iniciado nos governos Péreze 

Caldera. De acordo com a nova lei, os depósitos de hidrocarbonetos existentes em território 

venezuelano pertenceriam ao Estado e passariam a ser considerados de domínio público. 

Deste modo, podemos constatar um protagonismo maior por parte do Estado ao 

aplicar uma ação pública a nível estrutural com intuito de superar o processo iniciado nos 

governos anteriores, aprofundando o processo de regularização da propriedade privada em 

atividades econômicas centrais como a petroleira, o que acabou acirrando as tensões. É 

interessante observar que as ações de reestruturação econômica e social promovidas a partir 

da promulgação das leis habilitantes já estavam previstas na Constituição de 1999. Em 

discurso proferido em agosto de 2002, o presidente Chávez afirma que tais medidas visavam 

acelerar a transição do modelo rentista para uma economia mais humanista, produtiva, 

competitiva e diversificada. 

 

Bueno, em resumen, hemos sentado las bases para el arranque em la 

reconstrucción económica y social de país, [...], lo que viene ahora en este 

segundo gobierno revolucionario, nosotros lo hemos llamado el proceso 

constituyente económico, para acelerar la transición del modelo rentista 

petrolero del cual tenemos que salir definitivamente para no volver a ver más 

nunca y pasar a una economía humanista, diversificada, productiva, 

competitiva, moderna, que genere empleo, valor agregado, procesamiento, 

manufactura, felicidad para el país, equilibrio socioeconómico. Y ese 

modelo está dibujado a grandes rasgos em la Constitución Bolivariana em el 

artículo 299 hasta el 310 [...]
15

 

 

Em contrapartida, após a promulgação das leis, a insatisfação de setores da oposição 

tornou-se cada vez mais nítida, esses grupos passaram a exigir a revogação das leis 

habilitantes e a renúncia do presidente. Em resposta, Chávez endureceu o discurso recusando-

se a modificar as leis, ameaçando fechar a Assembleia Constituinte. Em dezembro deste ano, 

foi realizado o paro cívico convocado pela Federação de Câmaras da Indústria e do 

Comércio (Fedecámaras) com o intuito de paralisar as atividades ligadas ao comércio urbano. 

Neste episódio, destaca-se a figura de Pedro Carmona Estanga, então presidente da 

confederação empresarial. 
                                                           
15

CHÁVEZ, Hugo. Alocución en cadena nacional.  02 de ago. de 2002.  

http://www.analitica.com/bitblioteca/anc/constitucion1999.asp#299
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O ano de 2002 foi marcado por uma atmosfera de agitação e intensa movimentação 

política. Em janeiro, teve início uma onda de protestos pelo país. Em fevereiro do mesmo ano, 

Chávez nomeou uma nova diretiva para a Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). No dia 9 de 

abril, a Confederação dos Trabalhadores da Venezuela (CTV) e o então presidente, Carlos 

Ortega, convocaram uma greve geral por tempo indeterminado e uma marcha até a sede da 

PDVSA em Chuao, estratégia esta que culminaria num golpe de Estado para retirar Chávez 

do poder.  

No dia 12 de abril foi estabelecido um novo governo na Venezuela com o apoio dos 

EUA, sendo derrotado, 48 horas depois, com a restituição de Chávez à Presidência. Os meses 

seguintes foram de intensas confrontações sociopolíticas que culminou na segunda grande 

insurreição das forças de oposição, o paropetrolero, que contou com o apoio de grande parte 

da gerência administrativa da PDVSA. 

 Em janeiro de 2003, os sinais de derrota da oposição eram claros. Aos poucos, o 

governo retomou o controle da estatal, reativando suas operações e reestruturando a empresa. 

Depois do paro petrolero, as forças oposicionistas debilitadas se concentraram em reivindicar 

um referendo revogatório presidencial. No dia 15 de agosto, os eleitores venezuelanos foram 

às urnas. Porém, os resultados do referendo foram favoráveis a Hugo Chávez que saiu mais 

uma vez vitorioso e fortalecido.  

Após a vitória de 2004, Hugo Chávez buscou uma reorientação política para alcançar 

o que denominou de Socialismo do século XXI.  Para Hugo Chávez, o socialismo do século 

XXI deveria ser construído como algo novo, diferente dos modelos anteriores. O tema se 

incorporou nos discursos da campanha presidencial de 2006. Entretanto, o caráter desse 

conceito de socialismo também era bastante vago.  

Somente em 2007, Hugo Chávez começou a atribuir conteúdos mais concretos a sua 

proposta socialista. Em seu discurso, podemos perceber orientações econômicas estatistas e 

uma tendência a neutralizar instituições liberais que estavam asseguradas na Constituição de 

1999. Em agosto de 2007, Chávez apresentou a sua proposta de reforma. Dentre os pontos 

relevantes podemos destacar: a reeleição indefinida para o cargo de presidente e o aumento do 

mandato presidencial de seis para sete anos.  

Em dezembro do mesmo ano foi realizado um referendo para a aprovação da proposta 

de reforma, que acabou sendo rechaçada pela maioria dos eleitores. Apesar da rejeição por 

grande parte do eleitorado, muitas dessas reformas foram implementadas.  
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Segundo a proposta socialista, o primeiro desafio seria superar a miséria e a pobreza 

através da construção de um Estado ético. De acordo com o documento Líneas Generales Del 

Desarollo Económico y Social de la Nación2001- 2007 (LGDESN)
16

, a transformação da 

estrutura social só seria possível mediante uma nova forma de administrar e distribuir a renda 

petroleira através da inversão dos royalties em políticas sociais como as missiones. Logo, os 

objetivos estratégicos do projeto nacional deveriam ser desenvolvidos com base nas 

necessidades humanas. 

 

O PETRÓLEO E O DISCURSO CHAVISTA 

No contexto venezuelano, podemos verificar nos discursos de Chávez referentes ao 

petróleo desdobramentos sobre os mais variados assuntos, tanto no campo interno como no 

campo externo. Inicialmente, o petróleo é visto como um bem pertencente ao povo 

venezuelano, fortemente atrelado à questão do nacionalismo. Entretanto, a posse deste recurso 

pertence ao Estado.  

Outro debate relevante refere-se ao gerenciamento da renda petroleira, no qual 

podemos observar a presença de dois projetos antagônicos. Por um lado, a renda petroleira 

deveria ser administrada a partir da PDVSA enquanto empresa multinacional, associativa e 

com gestão independente; por outro, a defesa de uma empresa estratégica inserida num 

projeto de desenvolvimento mais amplo e de integração socioeconômica do país, com base 

num projeto de reestruturação nacional.  

Assim, a proposta do governo Chávez no que tange a questão petroleira estaria 

relacionada aos conceitos de eficiência, procurando alcançar o excedente a partir de 

programas de redução de custos, internacionalização e ganhos. Para Chávez, o excedente 

deve estar no Estado, ou seja, centralizado no Executivo. Deste modo, a posse do petróleo está 

inserida numa descrição de nacionalismo onde a sua concepção está a favor da pátria. Em 

contrapartida, no discurso de setores oposicionistas percebe-se a ênfase de se beneficiar do 

comércio internacional, investir nas mais diversas formas privadas e maximizar a produção e 

a venda do petróleo.  

Outro aspecto relevante presente no discurso chavista refere-se à política externa e a 

luta contra o imperialismo e o modelo neoliberal. Em discurso realizado em janeiro de 2003, 

Hugo Chávez destaca que após a queda da União Soviética, os Estados Unidos tentaram 

                                                           
16

Líneas Generales del Desarollo Económico y Social de la Nación 2001- 2007 (LGDESN). Disponível em: 

<<http://www.infoplan.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2015/01/2001 PlandeDesarrolloEconomicoSocial2001-

2007.pdf?TB_iframe&height=1000&width=640>> Acesso em: 2 de ago.de 2018. 

http://www.infoplan.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2015/01/2001PlandeDesarrolloEconomicoSocial2001-2007.pdf?TB_iframe&height=1000&width=640
http://www.infoplan.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2015/01/2001PlandeDesarrolloEconomicoSocial2001-2007.pdf?TB_iframe&height=1000&width=640
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impor ao mundo o modelo econômico neoliberal que agravou o problema do planeta, 

“condenando” milhões de pessoas a viver num estado de extrema pobreza.  

Y agravados además por la irracional pretensión, después de la caída 

soviética y del muro de Berlín, la irracional pretensión de imponerle al 

mundo um modelo: “El pensamiento único”, no hay alternativas – se decía – 

que el neoliberalismo. Esoagravólos males del planeta y ha hundido a 

millonesaún más em la pobreza, [...].
17

  

 

A relação de Chávez com o governo norte-americano tornou-se bastante conflituosa. A 

todo momento, Chávez reforça a ideia de afrontar os EUA, nação líder mundial e maior 

compradora de petróleo venezuelano. Neste sentido, o petróleo se apresenta como ferramenta 

política e de integração, visto que o governo venezuelano procurou reduzir a dependência 

econômica do mercado americano e estabelecer acordos multilaterais de cooperação. 

 

Finalmente, conun carácter estratégicamente crucial, se está fortaleciendo la 

soberanía nacional, definiendo un perfil internacional propio, fundamentado 

en una visión multipolar de las relaciones internacionales, que permitan que 

estás se desenvuelvan sobre la base de la simetría y reciprocidad entre las 

naciones.
18

 

 

Em seus discursos, Chávez procura definir a oposição como uma verdadeira ameaça 

ao modelo social chavista e denuncia os interesses desse grupo em prestar serviços aos EUA. 

Em seus discursos, Hugo Chávez utiliza a crítica ao modelo neoliberal americano como 

ferramenta ideológica contra o modelo capitalista ocidental, pois este projeto representa a 

exploração, a influência externa negativa do imperialismo e a desigualdade social.  

Ainda segundo Chávez, os EUA impõem entraves à integração latino-americana, um 

dos pontos centrais defendido pelo chavismo. A ênfase do discurso recai sobre a 

diversificação de mercado e a redução da dependência do mercado norte-americano e 

europeu. Deste modo, à medida que assina acordos socioeconômicos, culturais e educacionais 

com diversos países latino-americanos, o governo Chávez permite um equilíbrio de gestão a 

nações que precisam garantir o fornecimento de petróleo.  

Estas parcerias ampliam o horizonte da integração latino-americana o que implica uma 

maior independência em relação ao mercado americano. Ao mesmo tempo, estas cooperações 

econômicas venezuelanas permitem a outros países investimentos na área social, tais 

iniciativas também podem ser interpretadas como defesa a uma interferência externa maior na 

                                                           
17

CHÁVEZ, Hugo. Discurso en acto de la entrega de la Presidencia del Grupo de los 77. Nova Iorque,16 de jan. 

de 2003. Disponível em: <<http://www.g77.org/Speeches/011603(2).htm>>Acesso em: 22 de jul. de 2018. 
18

Líneas Generales del Desarollo Económico y Social de la Nación 2001- 2007 (LGDESN). Op. cit. 
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América Latina. A associação entre nações latino-americanas, além de ampliar as áreas de 

comércio, aglutinar um campo de alianças que se reforçam frente à oposição externa e interna. 

Uma das políticas empreendidas pelo governo Chávez foi preservar e garantir a 

soberania nacional sobre o petróleo. Nesta política de redefinição, Hugo Chávez estabeleceu 

uma série de acordos bilaterais com países como Cuba, Brasil, Uruguai, Argentina, com o 

intuito de promover uma nova hegemonia para o continente latino-americano.  Além da 

integração do continente latino-americano, Chávez procurou promover acordos de cooperação 

entre os países membros da OPEP. A política externa de Chávez, na tentativa de rearticulação 

da OPEP, transformou a Venezuela em um dos países líderes da Organização, e em 2002, a 

Venezuela sediou o Segundo Encontro de chefes de Estado da OPEP.  

 

La OPEP, sin duda alguna, saldrá fortalecida, razón por la cuallos países 

productores de petróleo estarán en condiciones de continuar defendiendo 

exitosamente sus intereses vitales. La Cumbre contribuirá a que se 

estabilicen los precios del crudoe nel mercado internacional, creando un 

ambiente seguro para que los planificadores de los países productores y 

consumidores puedan diseñar con certidumbre sus respectivos planes de 

desarrollo
19

. 
 

Os programas sociais conhecidos como as missiones também foram estruturados a 

partir dessa lógica de cooperação entre os países. Chávez defende que as missiones
20

são 

resultado da política externa venezuelana, que trazem justiça social através de médicos, 

educadores e remédios.  

O Estado busca empreender programas sociais a partir dos recursos gerados pela 

PDVSA e pela atividade petroleira, o objetivo principal é ordenar estratégias nos vários 

campos que possam beneficiar a sociedade em seus direitos fundamentais, com destaque para 

a faixa mais baixa da população. Ou seja, utilizar recursos provenientes do setor energético 

para promover uma reconstrução das condições sociais do país. Dentre os programas sociais 

mais relevantes citamos: Missão Barrio Adentro, Missões educacionais, Missão Vivienda, 

Missão Mercal. Neste sentido, a Venezuela, entre 2004 a 2008, apresentou indicadores de 

                                                           
19

 CHÁVEZ, HUGO. Con Chávez manda el Pueblo La propuesta de Hugo Chávez para continuar la revolución. 

Venezuela, ago. de 2000. 
20

 Com base no art. 3 da Constituição, os recursos gerados pela PDVSA e pela atividade petroleira devem 

cumprir a sua função social através da promoção de programas socais pelo Estado, as chamadas missiones. O 

objetivo principal é direcionar estratégias nos diversos campos para beneficiar a sociedade em seus direitos 

fundamentais, voltados para a camada mais baixa da população. Entre 2003 a 2007, foram realizados diversos 

programas sociais que contemplavam áreas como saúde, alimentação, educação, ciência e tecnologia, 

planejamento urbano, entre outras. A administração das missiones é interministerial e interestadual, no qual o 

seu planejamento e execução é fundamentada na participação ativa e protagônica da sociedade venezuelana, 

organizada dentro de comunidades. Ler mais em: SILVA, Flávio Túlio Ribeiro. A política de estado sobre os 

recursos do petróleo: o caso venezuelano. São Paulo: Pillares, 2016. 
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melhorias socioeconômicas. Esses índices também foram registrados em alguns países da 

América Latina, embora o caso venezuelano tenha sido mais significativo comparado a outros 

países da região. Segundo Margarita Lopez Maya,  

El auge de los precios de materias primas e nel mercado internacional y 

particularmente el auge de los precios petroleros, son parte principal de la 

explicación de este positivo y sostenido desempeño macroeconómico 

venezolano.También contribuyen a explicar – víael aumento del ingreso 

fiscal petrolero – la sostenida popularidad del Presidente y sus proyectos 

políticos. La situación se prolongó hasta 2008
21

. 

 

Logo, podemos atestar mudanças no cenário político-econômico, que promoveram de 

fato melhorias significativas nas condições de vida da sociedade venezuelana. Entretanto, a 

partir de 2007 teve início um processo de desaceleração do crescimento econômico 

comparado aos anos anteriores que continuou até o ano de 2010. Este desempenho do PIB 

revela que apesar do discurso socialista, a economia manteve aspectos do modelo rentista que 

predominou no passado, manifestando uma forte dependência dos preços do petróleo no 

mercado mundial, visto que os gastos públicos permaneceram condicionados aos ingressos 

fiscais petroleiros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como podemos analisar, a questão do petróleo perpassa a história venezuelana. O 

petróleo torna-se um tema recorrente no discurso chavista em prol de uma soberania nacional 

e defesa dos interesses do povo venezuelano. Todavia, apesar das críticas ao modelo 

neoliberal, a economia venezuelana permaneceu dependente dos ingressos fiscais 

provenientes do petróleo, sem promover uma diversificação de outros setores. Logo, a crise 

de 2008 evidenciou a vulnerabilidade de uma economia rentista calcada nos royalties do 

petróleo. Mesmo com a desaceleração econômica e os desajustes fiscais, o governo tentou 

convencer o seu eleitorado de que a economia venezuelana, por adotar o modelo socialista, 

estava “blindada” das variações do mercado. Tal iniciativa trouxe certo alívio a sociedade 

venezuelana, uma vez que o governo conseguiu financiar programas sociais, promover 

melhorias nas condições de vida da população e reduzir os índices de pobreza e 

analfabetismo. 

                                                           
21

 LÓPEZ MAYA, Margarita. “Venezuela: once años de gestión de Hugo Chávez Frías y sus fuerzas 

bolivarianas (1999- 2010)”. Revista Temas y Debates. ISSN 1666-0714, ano 14, nº 20, out. 2010, p. 217. 

Disponível em: <<https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/2069>> Acesso em: 17 de agosto de 2018. 
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Mas a partir de 2012, o preço do petróleo no mercado mundial diminuiu 

drasticamente, levando a Venezuela a uma crise profunda que atingiu diretamente os 

programas sociais. A crescente insatisfação popular pode ser vista na conjuntura atual. Com a 

morte de Hugo Chávez em 2013, a Venezuela e o chavismo passam por grandes desafios, que 

refletem uma sociedade politicamente dividida e desacreditada na revolução bolivariana. 

Neste sentido, cabe aos seus sucessores reinventar o chavismo propondo medidas que 

garantam uma futura estabilidade política e a retomada do crescimento econômico do país. 
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OLYMPE E A REVOLUÇÃO: UMA ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DE 

OLYMPE DE GOUGES NO CONTEXTO DA REVOLUÇÃO 

FRANCESA (1789-1793) * 

 

Suzana Barreto de Oliveira
1
 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo a análise da trajetória da escritora e ativista francesa 

Olympe de Gouges (Montauban, 1748 – Paris, 1793), com ênfase em sua atuação voltada para 

a luta pelos direitos das mulheres ao longo da Revolução Francesa (1789-1793). Embora 

Olympe de Gouges seja considerada, atualmente, uma das precursoras do Movimento 

Feminista, em sua época era conhecida apenas nos meios letrados de Paris. É autora da 

“Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã” (1791), documento mais notório de 

Olympe no qual manifesta veemente a defesa pelos direitos às mulheres. 

 

AS CONCEPÇÕES E A VIVÊNCIA DE SER MULHER NA SOCIEDADE – 

PATRIARCAL – FRANCESA DO SÉCULO XVIII 

A Revolução Francesa e as transformações trazidas por ela tornaram-se inspiração 

para vários movimentos de luta contra opressões do Estado, da Igreja e dos governantes e por 

direitos no mundo ocidental
2
, também foi um marco decisivo na história das mulheres e para 

suas conquistas desde então. Porém, inúmeras contradições existiram ao longo desse processo 

revolucionário, em particular, a respeito do estabelecimento de um ideal de igualdade civil 

entre os cidadãos. Tal ideal foi instituído, pela primeira vez, em 1789, com a “Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão” e, em 1791, com a Constituição Francesa, mas, na prática, 

as mulheres permaneciam sem o direito ao voto e à vida pública, ou seja, estavam privadas 

dos direitos políticos. Afinal, o universal, naquele contexto, era subentendido como 

masculino. 

                                                           
* 

Este artigo é uma versão da monografia apresentada à Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 

(EPSJV/FIOCRUZ) como pré-requisito à conclusão de curso em 2017, sob o mesmo título.
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 SCHMIDT, Joessane de Freitas. As Mulheres na Revolução Francesa. Revista Thema, [S.l.], v. 9, n. 2, nov. 

2012. ISSN 2177-2894. Disponível em: <http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/147>. 
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O ideal de igualdade civil que derrubou os privilégios de nascimento deu-se 

fortemente influenciada pelo Iluminismo. As ideias iluministas, que propunham uma nova 

sociedade fundada na razão e no lema de “liberdade, igualdade e fraternidade”, serviram 

como alicerces para a luta contra a sociedade estamental e aristocrática, então existentes na 

França. Tais ideais também afirmaram uma concepção sobre o que seria a mulher nessa “nova 

sociedade” que propunham criar, sendo os intelectuais debatedores do tem a todos do sexo 

masculino
3
. 

Assim, no século XVIII, as mulheres francesas eram consideradas por pensadores 

iluministas, como Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), seres naturalmente frágeis, destinados 

a uma educação que visava o casamento ou a religiosidade, circunscrevendo-as 

consequentemente, à vida privada, à administração da casa, à submissão ao marido e ao 

cuidado com os filhos
4
. Ademais, em geral, esses pensadores do Iluminismo em alta na 

França, condenavam as mulheres que tentassem sair da vida privada para se dedicarem à vida 

pública, principalmente para tornarem-se uma “mulher de letras”. Aquelas que tentassem, 

seriam consideradas vergonhosas, visto que tal universo era exclusivamente ocupado por 

aqueles considerados destinados a liderar a sociedade: os homens. Ser uma mulher intelectual 

exigiria não somente atender os critérios estabelecidos aos homens de letras, como o amplo 

conhecimento científico e a desenvoltura da escrita
5
, mas também enfrentar e resistir os 

preconceitos devido a sua inserção na vida pública. 

*** 

Dessarte, a forte influência dos princípios iluministas na Revolução Francesa, 

ocasionou a disseminação de tais pensamentos na sociedade francesa, de modo que o governo, 

durante a Convenção Nacional
6
, constituída somente por homens, permitisse a condenação de 

mulheres que “se desviassem” dos destinos que lhes eram impostos
7
. Um dos poucos homens 

                                                           
3
 DE ALMEIDA, Renata Lopes Marinho. A mulher letrada na França Iluminista: trajetória, sociabilidade e 

possibilidades. XXIX Simpósio Nacional de História, 2017. Disponível 

em:<http://www.snh2017.anpuh.org/resources/anais/54/1502848139_ARQUIVO_TextocompletoANPUH2017.

pdf>. Acesso em: 19 out. 2017, p.4-5. 
4
 DE SOUZA, Itamar. A Mulher e a Revolução Francesa: participação e frustação. Revista do UNI-RN, v. 2, n. 

2, jan/jul. 2003. ISSN 1677-2261. Disponível em: 

<http://www.revistaunirn.inf.br/revistaunirn/index.php/revistaunirn/article/view/81>. Acesso em: 13 out. 2016.p. 

112-113.  
5
 DE ALMEIDA,Op. Cit, 2017, p. 4-5. 
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 Em 1792, com a insatisfação popular e abolição da monarquia francesa, constituiu-se como organização de 

poder legislativa a Convenção Nacional.  
7
 SCHMIDT, Op. Cit, 2012, p.9, p.11 
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que reconheciam a igualdade de direitos entre homens e mulheres e defendiam a participação 

pública e política das mulheres foi o Marquês de Condorcet (1743-1794) 
8
.  

 

A PARTICIPAÇÃO FEMININA NO PROCESSO REVOLUCIONÁRIO FRANCÊS 

Contudo, a despeito do lugar de subalternidade destinado às mulheres nesse contexto, 

sua atuação se deu nos mais variados campos da vida social, inclusive diretamente no 

processo revolucionário, embora na historiografia atual ainda haja um considerável silêncio 

do tema. E tais silêncios, sabemos, também são uma forma de dominação.  

Na maior parte da historiografia tradicional sobre a Revolução Francesa os 

personagens atuantes são, em sua maioria, exclusivamente masculinos. Poucas são as 

referências às mulheres e, quando citadas, as mulheres são coadjuvantes
9
. A maior parte 

desses estudos aborda pouco a densa atuação de mulheres, tanto aquelas “anônimas” – as 

“mulheres do povo” – camponesas, feirantes e lavadeiras, que atuaram em revoltas, como os 

“motins de fome”, quanto às mulheres letradas – provenientes da baixa burguesia – que 

defendiam os direitos políticos formais e reconhecimento das mulheres como cidadãs, como 

Théroigne de Méricourt (1762-1871), Etta Palm d’Aelders (1743-1799) e Olympe de Gouges 

(1748-1793) 
10

.  

As mulheres do povo, por exemplo, estiveram presentes à frente das revoltas populares, 

desde “motins de fome” até nas lutas armadas da Revolução contra o regime absolutista. Visto 

que a responsabilidade pela criação dos seus filhos também designava às mulheres a 

responsabilidade pela sua alimentação, a escassez de produtos alimentícios culminou na 

participação feminina nesses motins
11

. Mulheres disfarçadas de homens participaram dos 

exércitos da Revolução quando a França declarou guerra à Áustria
12

, acompanhando desde pai 

e irmão até o marido nas batalhas. Apesar de terem a presença proibida nos campos de 

batalha, essas mulheres defenderam o direto às armas e à sua participação da Guarda 

Nacional
13

. 

                                                           
8
 Deputado girondino da Assembleia Legislativa, Condorcet foi um filósofo e matemático francês. Além de 

defensor da cidadania feminina, também é conhecido pela defesa de uma educação universal, laica, gratuita e 

igualitária.Sendo deputado, Condorcet confrontou o parlamento quando negaram a cidadania política às 

mulheres, contestando o princípio de igualdade de direitos, então defendido. DE SOUZA,Op. Cit, 2003, p. 122.  
9
 SCHMIDT, Op. Cit, 2012, p.12.  

10
 Ibidem, p. 13. 

11
 MARAND-FOUQUET, 1989, p.62 apud SCHMIDT, Op. Cit, 2012, p. 14. 

12
 Em 1791, com a promulgação da Constituição pela Assembleia Nacional, a França tornou-se uma monarquia 

constitucional, retirando o poder absoluto do rei Luís XVI. Em resposta, Áustria e Prússia, países absolutistas, 

invadirem o território francês com o objetivo de interromper o processo revolucionário, restaurar a monarquia e 

conter a revolução. Um ano após, em 1792, a França declarou guerra à Áustria. SCHIMIDT, Op. Cit, 2012, p. 6. 
13

 SCHIMIDT, Op. Cit, 2012, p. 15. 
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E, por outro lado, as mulheres letradas, mesmo não possuindo direitos políticos e,  

consequentemente, nem  representatividade  na Assembeia  Nacional, estiveram presentes nas 

galerias da Assembleia Constituinte observando, questionando e pressionando os deputados, 

além de também noticiarem as decisões tomadas à população
14

.Tais atitudes  incomodaram os 

políticos a ponto destes proibirem-nas a assistirem às sessões do parlamento. Esse, entretanto, 

não as impediu de continuarem unidas, culminando na criação dos clubes femininos, para 

continuidade dos debates e pela luta sobre os direitos civis e políticos das mulheres. Os 

clubes, porém, foram proibidos logo em seguida, quando Robespierre (1758-1794) ssumiu o 

poder em 1793. Além disso, a elaboração de panfletos, petições e jornais também era outra 

maneira de tentarem ter voz política no espaço público, naquele momento onde tudo estava 

sendo redefinido com a destruição do regime absolutista.  

Logo, quando se analisa o cenário em que vivia a mulher francesa antes e durante a 

Revolução, percebe-se que se tratava de um cenário de inferiorização, exclusão e 

subalternidade das mulheres aos homens, no qual direitos que haviam sido tornados 

universais, como a emancipação política
15

, eram-lhes negados. Entretanto, conforme já foi 

demonstrado, as mulheres sempre buscaram brechas e possibilidades na procura de romper 

com as correntes que as condicionavam a uma vida regulada por homens, que procuravam 

inferioriza-las e torna-las submissas a esses padrões. E, uma dessas mulheres foi Olympe de 

Gouges, cuja trajetória de vida, desde o nascimento à saída do meio rural à Paris, e sua 

dedicação exclusiva ao engajamento político, sobretudo na Revolução Francesa, serão 

apresentados a seguir. 

 

DO MEIO RURAL À PARIS: UMA SÍNTESE DA VIDA DE 

 OLYMPE DE GOUGES 

Marie Gouze, mais conhecida pelo pseudônimo Olympe de Gouges (ver Imagem 1), 

nasceu no dia 7 de maio de 1748, na cidade de Montauban, situada na região de Languedoc, 

no sul da França. Filha de Anne-Olympe Mouisset, uma serviçal originária da pequena 

burguesa, ede Pierre Gouze, um açougueiro, seu nascimento foi controverso. Olympeseria 

filha do Marquês de Pompignan, Jean-Jacques LeFranc, fruto de um relacionamento 

extraconjugal de sua mãe com o nobre. O Marquês não a reconheceu oficialmente como filha, 

                                                           
14

 Ibidem, p. 13.  
15

 ESCALLIER, Christine. Olympe de Gouges: uma humanista sob o terror. Revista Gênero na Amazônia, n. 2, 

jul/dez. 2012. ISSN 2238-8184. Disponível em: <http://www.generonaamazonia.ufpa.br/edicoes/edicao-

2/Artigos/Olympe%20de%20Gouges%20uma%20humanista%20sob%20o%20terror.pdf>. Acesso em: 13 out. 

2016, p. 228. 
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o que teria corroborado, posteriormente, nas defesas queDe Gouges fez do reconhecimento e 

da adoção dos filhos bastardos
16

.  

 

 

Imagem 1 – Retrato de Olympe de Gouges
17

 

 

Em 1765, com 17 anos, Anne-Olympe promoveu o casamento de  Marie com Louis-

Yves Aubry, um homem muito mais velho e de uma família da pequena burguesia 

proprietária de um restaurante em Paris, e que estava trabalhando como cozinheiro em 

Montauban. Um ano após o matrimônio, o casal teve um filho, Pierre Aubry, mas o 

casamento logo terminou devido o falecimento de Louis, tornando Marie Gouze viúva. Anos 

mais tarde, e sendo conhecida com o nome Olympe em Paris, falaria sobre o seu casamento 

na obra “Memoires de Madame de Valmont”, denunciando tal acontecimento como uma 

violência
18

, o que pode ter influenciado a sua crença de que “O casamento é o túmulo da 

confiança e do amor.”
19

, como defende na “Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã” 

(1791).  

Com a precoce viuvez, Marie Gouze deveria seguir o costume da época de passar a ser 

identificada como “Marie Gouze viúva Aubry”. Entretanto, como propõe Dalmo de Abreu 

Dallari, devido o casamento forçado e um desejo de apagá-lo, Marie recusou-se a ser referida 

                                                           
16

 SALGADO, Luiza; DE SOUSA, Aida. Olympe de Gouges. In: Antologia de Escritoras Francesas do século 

XVIII. Biografias. Universidade Federal de Santa Catarina. SC. Disponível em: 

<https://mnemosineantologiasdotcom.files.wordpress.com/2015/07/gouges_bio.pdf >. Acesso em: 10 nov. 2016. 

p, 1.   
17

 WIKIPEDIA. Detail of Kucharski's portrait of Olympe de Gouge, Alexandre Kucharski. Século 18. 

Disponível em:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OlympeDeGouge.jpg> Acesso em: 10 nov. 2017.  
18

 DALLARI, Op. Cit, 2016, p. 42.  
19

 DE GOUGES, 1791 apud SALGADO; DE SOUSA, Op. cit. 2015, p. 4 
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como “viúva Aubry”, adotando o pseudônimo “Olympe de Gouges”
20

. Além da adoção do 

novo nome, Olympe também decidiu não se casar mais formalmente. Mas, mesmo assim, teve 

relacionamentos amorosos, sendo o mais conhecido deles a relação com Jacques Biétrix de 

Rozières, um homem rico que forneceu as bases econômicas necessárias à Olympe, até 

falecer
21

,possibilitando a sua mudança para Paris, além do investimento futuro, para a 

publicação de suas obras.  

Por um lado, Luiza Salgado e Aída de Sousa apontam que a decisão de Olympe de não 

se casar não ocorreu unicamente devido à  sua descrença no matrimônio, mas também pelo 

fato que nesse período, na França, estava em vigor uma lei que proibia a publicação de obras 

escritas por mulheres sem prévio consetimento do marido
22

. Olympe de Gouges, sob a 

influência do pai biológico escritor e do sucesso de seus escritos em Paris, criou gosto pela 

produção de textos e peças teatrais, desejando tornar-se e ser reconhecida como uma mulher 

de letras na capital da França
23

.Esse seria o motivo pelo qual Olympe teria permanecido 

solteira: seria uma forma de  manter a sua autonomia e de ter o direito de publicação 

“garantido”, já que, como mulher de letras, publicaria diversos documentos, desde peças de 

teatro até manifestos políticos.   

Entre 1768 e 1770, Olympe de Gouges mudou-se para Paris. Sem pertencer à uma 

elite – seja à nobre ou a grande burguesia –, e tendo apenas como conhecidos seus familiares, 

Olympe foi criando laços ao frequentar museus e exposições de arte em Paris
24

. Além de se 

aproximar das elites, também seria frequentando as festas e reuniões nos salões parisienses 

que Olympe de Gouges se aprimoraria intelectualmente. Era nesses salões onde renomados 

nomes da literatura e filosofia francesa estavam presentes. Essa seria a forma com que, aos 

poucos, as mulheres envolver-se-iam nas discussões, primeiramente, como ouvintes, até se 

efetivarem de fato nesse ambiente letrado, como Renata de Almeida diz em: “as mulheres 

eruditas estavam preocupadas com o reconhecimento de suas capacidades e talentos” 
25

. 

Foi nesses salões, que, ao longo do tempo, Olympe começou a se informar a respeito 

dos males sociais da época, como a escravidão negra, a desatenção sobre a população pobre e 

as mulheres francesas.Além disso, foi frequentando um dos salões parisienses mais 

conhecidos, o Palais Royal, que Olympe se aproximou do meio teatral para seguir o ofício de 

                                                           
20

 DALLARI, Op. Cit, p. 43-45.  
21

 DE SOUZA, Op. Cit, 2003, 116. 
22

 SALGADO; DE SOUSA, Op. Cit, 2015, p. 2.  
23

 DALLARI, Op. Cit, 2016. 
24

 Ibidem, p. 111.  
25

 DE ALMEIDA, Op. Cit, 2017, p. 7. 
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dramaturga
26

, conhecendo pessoas influentes que puderam lhe ajudar a encenar algumas de 

suas peças em teatros,principalmente o célebreComédie Française. Dessa forma, 

Olympecomeçou a ternotoriedade e adquirir, não somente importantes amizades, mas futuros 

inimigos.  

Durante seis anos, de 1784 a 1790, Olympe de Gouges foi dramaturga. Escreveu mais 

de trinta peças, sendo algumas encenadas ou divulgadas por folhetos. E, ela mesma custeava a 

encenação de suas peças, o pagamento do elenco, além da impressão desses escritos. As peças 

teatrais de Olympe eram conhecidas por terem um cunho sociopolítico e humanista, uma vez 

que suas obras referiam-se a injustiças, discriminações e grupos como mulheres, bastardos e 

escravos
27

. 

Em 1785, Olympe escreveu a peça “Zamora e Mirza” ou “O Feliz Naufrágio”. 

Entretanto, a peça foi lançada no Comédie somente quatro anos depois de sua leitura, em 1789 

e suspensa logo em seguida. Tal demora se deveu ao enredo da peça: tratava-se de uma peça 

de teor abolicionista, na qual Olympe denunciava o tráfico e escravidão dos negros nas 

colônias francesas na América
28

. O enredo tinha como personagens protagonistas um casal de 

negros, o que ocasionou na recusa dos atores do teatro para se caracterizarem – se pintarem – 

como eles
29

.De imediato, a peça causou a indigação dos “colonos”, aqueles franceses ou 

ascendentes de franceses que tinham domínio sobre as colônias, acumulando suas fortunas 

com a exploração do trabalho escravo. Soma-se a isto o patrocínio de artistas franceses por 

fidalgos, que tinham alguma relação com a escravidão.  

Em 1790, Olympe apresentou em um pequeno teatro a peça “O convento ou os votos 

forçados”. Tal peça denunciava a coerção de famílias sobre suas jovens filhas, de modo que 

fizessem votos para tornarem-se freiras a fim de impedir um casamento e, consequentemente, 

um dote que diminuiria o patrimônio financeiro familiar. A peça foi vista como uma denúncia 

sobre o “abuso de poder paterno”, visto que seria uma “afirmação de que eles colocavam os 

interesses patrimoniais acima dos sentimentos e felicidade destas”
30

. A peça foi considerada 

anticlerical, já queOlympe acusava a Igreja Católica a concordar com tais votos
31

. 

                                                           
26

 DALLARI, Op. cit, 2016, p. 51-52. 
27

 SALGADO; DE SOUSA, Op. Cit, 2015, p. 2. 
28

 BLANC, Oliver. Olympe de Gouges, une femme du XXIe siècle: Celle qui voulut politiquer. Le Monde 

Diplomatique, 2008. Disponível em: <https://www.monde-diplomatique.fr/2008/11/BLANC/16516>. Acesso 

em: 05 mai, 2017.   
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  DALLARI, Op. Cit, 2016, p 56-57. 
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 DALLARI, Op. Cit, 2016, p. 58. 
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Aos poucos, Olympe se afastou da dramaturgia, parando oficialmente de escrever peças 

de teatro em 1790. As críticas à De Gouges abordavam não somente a qualidade de suas 

peças, mas também o fato de tratar-se de uma mulher atuando como escritora. Mas, foi 

através da escrita de peças teatrais que a sua consciência políticae a reputação foram sendo 

construídas. Passou a ser considerada e referida como “militante” contra os interesses 

predominantes da época, antes mesmo de participar ativamente na Revoluçãoe dedicar sua 

vida unicamente à política e luta por direitos civis
32

, sobretudo, os direitos das mulheres, 

elaborando manifestos políticos como a sua mais famosa obra, a “Declaração dos Direitos da 

Mulher e da Cidadã”. 

 

OLYMPE E A REVOLUÇÃO 

Como já foi abordado neste artigo, o cenário da mulher francesa era de inferiorização, 

era vista como um ser naturalmente incapaz de exercer as mesmas funções e obrigações de 

um homem, fato que se refletiu na Revolução Francesa: diversos direitos, dentre eles o direito 

ao voto, foram-lhes negados. Consequentemente, a mulher não era considerada cidadã, 

independentemente de classe social. Entretanto, foi na Revolução que, como diz Andrea 

D’Atri, “a questão da mulher se converteu, pela primeira vez, em questão política.”
33

.  

Logo, Olympe De Gouges, a partir convocação dos Estados Gerais em 1789, se 

dedicaria totalmente à Revolução, principalmente, às demandas femininas, iniciando a escrita 

e publicação de suas obras políticas. Através de cartazes, manifestos e até pequenos volumes, 

intitulados “Obras da cidadã De Gouges”, Olympe expressava suas opiniões e propostas de 

mudanças a respeito de vários assuntos e sobre o contexto revolucionário da época. Alguns 

desses cartazes, custeados por Olympe, eram impressos, distribuídos entre amigos e pessoas 

próximas e eram afixados pelos muros de Paris. Isso contribuiu para que torna-la mais 

conhecida por Paris e também enfatizou uma imagem de rebeldia a seu respeito. 

Em sua atuação política, De Gouges afirmou que as mulheres deveriam, de fato, gozar 

da igualdade civil e dos direitos políticos e assistenciais da mesma forma que os homens. 

Dentre as pautas, estava a defesa pela construção de instituições de amparo às mulheres – que 

deveriam atender a todas, sem distinção social, debilitadas e doentes–, mas proposta não 

obteve repercussão
34

, direitos igualitários na união de um homem com uma mulher e o 

                                                           
32

 SALGADO; DE SOUSA, Op. Cit, 2015, p. 2. 
33

 D’ATRI, D´ATRI, Andrea.Comuna de Paris: mulheres parindo um mundo novo.Revista Lutas Sociais, n. 25-
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divórcio – em 1790, escreveu a obra “A necessidade do divórcio”, peça que aborda seus 

benefícios, tais como o rompimento da continuidade da violência sofrida pelas mulheres em 

um relacionamento
35

 –.  

Nessa época, amulher que não pertencia às classes mais ricas, consequentemente, não 

realizando um casamento perante uma autoridade pública, não tinha proteção na união com 

um homem. Por mais que houvesse sua colaboração na aquisição de bens, a mulher não tinha 

direito patrimonial, sendo este totalmente garantido ao homem, culminando em uma relação 

de dependência. Sobre tais fatos, em 1791, Olympe de Gouges escreveu a obra “Forma do 

Contrato Social entre Homem e a Mulher”, texto que está incluído na sua Declaração de 

1791. Nela, a autora propõe um contrato que iguala direitos, como a repartição igualitária nos 

patrimônios, entre um homem e uma mulher que vivem juntos e que não estejam casados 

formalmente
36

. 

Porém, foi com o seu documento mais notório e consolidado, a “Declaração dos 

Direitos da Mulher e da Cidadã”
37

, que De Gouges enfatizou que os princípios 

revolucionários não as contemplavam e clamou por sua participação política, garantindo 

direitos tais como o acesso às tribunas, ao voto e o divórcio. Olympe participou da 

movimentação ao longo da Revolução frequentando, não só os espaços da elite letrada, bem 

como manifestações políticas, principalmente, nas galerias da Assembleia Nacional
38

. E foi 

dessa forma, que, no ano de 1791 – momento em que foi promulgada a Constituição e 

implantada uma monarquia constitucional na França – a Declaração foi levada à Assembleia. 

Tal declaração era a versão crítica
39

 da “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, 

de 1789, a declaração promulgada pelos revolucionários e que instituía um ideal igualitário 

jurídico entre os cidadãos, mas que, como já dito, privava as mulheres dos direitos políticos.  

Destaca-se aqui o artigo X da Declaração de 1789, que garante a defesa à liberdade de 

expressão. Olympe utiliza tal argumento em prol às mulheres e complementa que “(...) a 

mulher tem o direito de subir ao cadafalso; ela deve ter igualmente o direito de subir à 

Tribuna (...).” 
40

. Se a mulher tem o direito de ser cruelmente punida, no caso, ser levada à 

guilhotina, tal pressuposto também lhe garantiria o direito a se expressar, consequentemente, à 
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participação política no espaço público
41

. Trata-se de uma contradição e ironia: se às mulheres 

está garantida a mesma punição que aos homens – funcionando para elas como um 

mecanismo de aprofundamento das opressões –, o direito à participação política não deveria 

ser restrito a eles.  

Ao longo da Declaração de 1791, De Gouges chama a atenção da mulher para que 

essa reconheça os seus direitos – a exemplo da frase inicial do posfácio: “Mulher, desperta!” 

42
 –, defendeu leis que garantissem, de fato, direitos igualitários, ratificando o direito da 

participação da mulher na vida pública e frisando às opressões oriundas do homem, além de, é 

claro, pudessem ser reconhecidas e denominadas como cidadãs francesas. 

A Declaração de Olympe foi apresentada na Assembleia Nacional em 28 de Outubro 

de 1791. Em um primeiro momento, acabou sendo deixada de lado. Tal “esquecimento” 

deveu-se ao momento em que a Declaração das mulheres foi apresentada: justamente quando 

a Constituição havia sido promulgada pela Assembleia, o que seria, inevitavelmente, foco de 

toda sociedade da época. Logo após os ânimos se acalmarem, a Convenção rejeitou a 

Declaração de Olympe, que permaneceu como um projeto
43

.  

Contudo, em março de 1793 – quando a França era uma república e estava sob o 

comando do Governo Jacobino de Robespierre – Olympe foi presa. A prisão se deu em 

função dos seus supostos laços políticos com os Girondinos – partido que se opunha a esse 

governo – e dos seus ataques contra os líderes Jacobinos da república: Robespierre e Jean-

Paul Marat. De Gouges mostrava-se contrária às ações truculentas desse governo: acusava os 

Jacobinos de serem os responsáveis pelos massacres de setembro de 1793, período no qual 

duas mil pessoas foram mortas na guilhotina, de aproximarem-se a um governo ditatorial
44

 e 

de não respeitarem a Constituição de 1791 pela qual Olympe, por efeito da influência 

girondina pró-monarquista constitucional de Condorcet
45

, aprovava. 

Desse modo, tal posicionamento culminou em uma denúncia ao clube político dos 

Jacobinos e na sua prisão nesse mesmo ano, em 1793, após entrar em vigor uma nova lei
46

. 

Essa lei puniria à guilhotina àquele que, em algum de seus escritos, propusesse um sistema 
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político diferente do Governo Jacobino – no caso o modelo de “Estado uno e indivisível” 
47

 –, 

conteúdo interpretado como uma “proposta girondina” pelos Jacobinos em “As Três Urnas ou 

a Salvação da Pátria”, obra pela qual Olympe era autora. O texto de Olympe propunha 

organizar um plebiscito para escolher três sistemas de governo: uma para a monarquia, outra 

para o governo federal – defendido pelos Girondinos –, e uma terceira para um governo 

republicano – defendido pelos Jacobinos –. A proposta foi interpretada como uma oposição, 

logo, uma defesa pela substituição do sistema daquele governo.   

Assim, no dia 2 de novembro do mesmo ano, foi julgada sem ter direito a um 

advogado, como era comum na época em que vigorava o Tribunal Revolucionário, que 

julgava aqueles tidos como contrarrevolucionários. Mesmo tendo declarado que estava 

grávida – o que na época impediria a sua execução – Olympe foi guilhotinada no dia seguinte, 

aos 45 anos de idade, na Place de la Révolution, atual Place de la Concorde, no mesmo local 

em que haviam sido guilhotinados o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta e tantos outros 

acusados de serem contrarrevolucionários. 

Alguns autores registram que as suas últimas palavras antes de ser decapitada foram: 

“Filhos da Pátria, vocês vingarão minha morte!”
48

. O obituário publicado no jornal Le 

Moniteur pelo procurador da Comuna de Paris, Pierre-Gaspard Chaumette (1763-1794) – um 

jacobino – relatava que Olympe foi executava por ter “abandonado os cuidados do lar para se 

intrometer na República”
49

. A imprensa revolucionária noticiava que Olympe havia sido 

morta uma vez que “quis ser homem de Estado e parece que a lei puniu esta conspiradora por 

ter esquecido as virtudes que convêm ao seu sexo” 
50

.Antes de sua morte, seu filho Pierre 

Aubry a renegou a fim de evitar que também fosse guilhotinado. O paradeiro do corpo de 

Olympe de Gouges ainda é desconhecido, tendo sido, provavelmente, jogado em uma vala 

comum, assim como a maior parte das vítimas do período do Terror
51

.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As críticas e posições políticas de Olympe de Gouges, confrontando concepções, 

interesses e atitudes patriarcais da sociedade francesa culminaram na época, na construção de 

uma imagem negativa a seu respeito, o que pesou sobre sua condenação e morte. Somando-se 

a isso, havia o fato de tratar-se de uma figura feminina buscando ocupar um espaço 

                                                           
47

 DALLARI, Op. Cit, 2016, p.133.  
48

 ESCALLIER, 2012, p. 230. 
49

 Ibidem. 
50

 Ibidem. 
51
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predominantemente masculino – o ambiente letrado de Paris – e de ter sido simpatizante dos 

ideais Girondinos. Ser uma mulher letrada e que publicava textos expondo a sua indignação à 

cerca de injustiças e discriminações sociais, como escravidão dos negros nas colônias 

francesas e, especialmente, sobre as opressões e ao princípio de igualdade civil que excluía a 

mulher francesa politicamente, socialmente e juridicamente, projetaram, naquele contexto a 

imagem de Olympe como uma mulher rebelde, inimiga da Nação Francesa e da Revolução, 

sobretudo, em sua fase mais radical. É possível afirmar também que, o fato de se colocar 

publicamente como uma intelectual, de origem burguesa e de ter sido considerada como uma 

inimiga da Revolução pelo governo Jacobino de Robespierre – que adotou uma série de 

medidas que atendiam às reivindicações dos trabalhadores pobres e famintos de Paris –, 

Olympe acabou não influenciando e mobilizando, sobretudo, as mulheres comuns da França. 

Além disso, percebe-se que as mulheres obtiveram algumas conquistas na Revolução 

Francesa, como o divórcio, a abolição dos votos forçados a uma carreira religiosa e a 

igualdade hereditária
52

. Entretanto, não foram atendidas na reinvindicação que as 

reconheceriam, assim como os homens, como cidadãs francesas: não houve nenhuma lei ou 

modificação na Constituição que estabelecesse uma igualdade civil entre os gêneros e que 

conferisse às mulheres, por exemplo, o direito ao voto. As mulheres francesas só puderam 

votar em 1944, quase duzentos anos depois das reinvindicações femininas na Revolução.  

A guilhotina contribuiu para silenciar Olympe de Gouges por séculos, ocultando suas 

ações até o século XX, quando sua atuação política e suas obras, principalmente a 

“Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã”, passaram ser resgatas à medida que o 

próprio Movimento Feminista foi se consolidando. Assim, suas obras foram tornando-se 

conhecidas não somente na França, mas no exterior. Esse resgate ocorreu com o surgimento 

dos primeiros estudos históricos ao seu respeito, sobretudo após a biografia “Olympe de 

Gouges” de 1981, publicada pelo historiador Olivier Blanc
53

. A partir de então, passou-se a 

reconhecer a relevância dos seus engajamentos políticos e sociais e a respeitarem-se as suas 

ideias. Ao mesmo tempo, como foi dito acima, havia o início da estruturação do Movimento 

Feminista e este, por sua vez, buscou o reconhecimento da luta de mulheres pela igualdade de 

gênero e pelos direitos das mulheres ao longo da história, estabelecendo diálogos entre 

passado e, assim, construindo uma identidade e representatividade, tornando-as símbolos do 

Movimento, como o que ocorreu com De Gouges. 

                                                           
52

 Posteriormente, esses direitos foram retirados no Código Civil de 1804, no governo de Napoleão Bonaparte 

(1808 – 1873). DE SOUZA, Op. Cit, 2003, p. 120. 
53

 ESCALLIER, Op. Cit, 2012, p. 233. 
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Apesar de esses estudos contribuírem com a divulgação e problematização da 

relevância da atuação feminina na Revolução Francesa, constata-se que ainda são poucos, 

principalmente, os materiais em língua portuguesa. Tal fato reforça a persistência da 

normalidade da invisibilidade das mulheres na historiografia ocidental, pelas quais estão 

inseridas sob um contexto após avanços importantes na conquista de direitos e espaços.  
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O MILAGRE ECONÔMICO VERSUS A CONTRADIÇÃO DA FOME 

NO PERÍODO DE 1964-1974: UMA REFLEXÃO SOBRE A QUESTÃO 

BRASILEIRA 

 

Tauã Lima Verdan Rangel
1
 

 

INTRODUÇÃO 

O problema da fome acomete o Brasil desde os tempos em que o mesmo era colônia 

de Portugal, apenas no Brasil república é que se pode observar, mesmo que timidamente, os 

primeiros avanços na garantia do direito a alimentação e no combate a fome. O governo 

Vargas foi responsável por medidas como a criação do SAPS e a criação do salário mínimo. 

Em 1964, ocorre um golpe militar que significou a ruptura com a democracia, 

quando relembramos esse sombrio período de nossa história as primeiras memórias são as que 

se referem à institucionalizada perseguição política: as perseguições, a tortura, a censura e a 

violência. Mas pouco se fala, ou é lembrado, do descaso com a questão da fome que no 

período vitimou milhões de brasileiros. Os chamados crimes econômicos tiveram 

consequências imediatas sobre a saúde, educação e garantia de direitos básicos ao povo 

brasileiro, além dos efeitos na economia após a queda do regime em 1985. 

Nos dias atuais, certo segmento da sociedade caracterizado por ser de extrema-

direita, insiste em aviltar as camadas menos instruídas politicamente com sua versão 

distorcida dos fatos históricos, é importante lembrar que não apenas aqueles que lutaram pelo 

fim da ditadura militar foram vitimados, mas também a classe trabalhadora e sobretudo, os 

mais pobres. Na elaboração foi de suma importância o uso da internet como meio de pesquisa, 

também foram utilizados livros, artigos e monografias que tratam da questão proposta. 

 

AS POLÍTICAS DE COMBATE À FOME NO BRASIL ENTRE 1930 E 1985 

Segundo Josué de Castro
2
, os dois maiores “descobrimentos” do século XX foram a 

bomba atômica e a fome. A partir dos estudos de Josué como médico, professor e cientista o 

termo fome recebeu uma nova denominação e surgiu um novo modo de encarar esse 

                                                           
1
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 BONFIM, João. As políticas públicas sobre a fome no Brasil. Disponível em: 
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problema. Ainda segundo Josué de Castro
3
 apresenta, a fome pode ser caracterizada como 

endêmica ou epidêmica. A primeira decorre de catástrofes ecológicas ou políticas e a segunda 

quando o consumo de alimentos é inferior à quantidade necessária para manutenção das 

necessidades do organismo. 

A luta contra os problemas da fome e da pobreza entram em discussão nas pautas do 

Estado brasileiro a partir da década de 1930, ainda que de modo inicial. Nos anos anteriores, a 

economia brasileira cresceu devido à economia cafeeira e o capital acumulado serviu para 

ampliar os investimentos na industrialização e na formação dos centros urbanos no país. A 

crise mundial de 1929 acelerou a marcha de transição da economia brasileira, o mercado 

interno adquiriu grande importância na economia, mantendo o trabalho e a renda nacional
4
. 

No Estado Novo (1937-1945) uma série de medidas foram tomadas com objetivo de 

amenizar a tragédia da fome e impactar a economia, é aprovado pelo então presidente Getúlio 

Vargas o decreto que cria o salário mínimo, foi criado o Serviço de Alimentação e 

Previdência Social (SAPS) e a Comissão Nacional de Alimentação (CNA). O Decreto-Lei Nº 

399/38 concebeu a chamada ração especial mínima, que seria um conjunto de alimentos que 

atenderia, em quantidade e qualidade, as premências de um trabalhador adulto
5
. Do decreto 

que criou o SAPS: 

 

O Presidente da República, Considerando que os estudos efetuados pelo 

Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, no sentido de se melhorar a 

alimentação do trabalhador nacional e, consequentemente, sua resistência 

orgânica e capacidade de trabalho, mediante a progressiva racionalização de 

seus hábitos alimentares, demonstram a necessidade da criação de um 

organismo subordinado diretamente ao respectivo Ministro e encarregado da 

iniciativa e execução de medidas conducentes à realização daquele objetivo, 

socorrendo-se, para isso, da cooperação que podem dispensar os Institutos e 

Caixas de Aposentadoria e Pensões Sob a jurisdição da aludido Ministério, 

cujos beneficiários compreendem a quase totalidade das classes 

trabalhadoras, e usando da faculdade que lhe confere o art. 180 da 

Constituição, DECRETA: 

Art. 1º Fica criado, com personalidade jurídica e sede na capital ria 

República, o Serviço de Alimentação da Previdência Social (S. A. P. S.), 

diretamente subordinado ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio e 

destinado principalmente a assegurar condições favoráveis e higiênicas à 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 PINTO, Henrique Salles. A Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil (Parte 1): A modernização do Estado 

e os avanços na superação da fome. Brasília: Senado Federal, 2014. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/502818/Textos_para_discussao_150.pdf?sequence=1>. 

Acesso em 12 set. 2018. 
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alimentação dos segurados dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e 

Pensões subordinados ao respectivo Ministério. 

Art. 2º Para propiciar aos trabalhadores alimentação adequada e barata, o 

Serviço promoverá: 

1º- ampla divulgação, nos meios trabalhistas, das vantagens que o 

trabalhador de se alimentar convenientemente, bem como, nos meios 

patronais, da utilidade de se lhe garantir alimentação adequada e oportuna; 

2º- a propaganda dos órgãos do Serviço encarregados do fornecimento de 

refeições aos trabalhadores; 3º- a formação, na coletividade, de uma 

consciência familiarizada com os aspectos e problemas da alimentação. 4º- a 

instalação e funcionamento de restaurantes destinados aos trabalhadores; 5º- 

o fornecimento de alimentos, por parte das empresas, nos refeitórios de que 

tratam os artigos 1º a 3º do decreto-lei nº 1.238, de 2 de maio de 1939; 6º- a 

seleção dos gêneros alimentícios e o barateamento dos respectivos preços 

;7º- o funcionamento dos órgãos necessários à integral execução dos seus 

trabalhos, conforme determinar o regulamento deste decreto-lei
6
. 

 

O SAPS foi de suma importância na concretização das políticas de alimentação e 

nutrição no Brasil, seu principal objetivo era “assegurar condições favoráveis e higiênicas à 

alimentação dos segurados dos institutos e caixas de aposentadorias e pensões subordinados 

ao ministério do trabalho, indústria e comércio”. O SAPS teve como resultado uma série de 

ações no campo da nutrição, instalando centros de alimentação populares no Rio de Janeiro, 

São Paulo e outras cidades. Essa política entra em crise e é extinta após a queda do governo 

Vargas
7
. Tem-se um desenvolvimento das políticas nacionais de alimentação e nutrição 

através do Decreto-Lei Nº 4.750/1942 que criou a coordenação da mobilização econômica 

(CME) com o objetivo de coordenar o Serviço Técnico de Alimentação Nacional (STAN) que 

trabalhava com a questão do planejamento da produção de alimentos. 

Em 1952 a Comissão Nacional de Alimentação (CNA) instituiu um dos primeiros 

planos voltados para concretização do planejamento nutricional brasileiro, surge então o 

Plano Nacional de Alimentação (PNA). Como objetivos do PNA pode se destacar a 

“assistência alimentar e nutricional do grupo materno-infantil e em segundo plano, escolas e 

trabalhadores”. Em 1960 surgem estruturas que desempenhavam um importante papel nas 

políticas de produção, armazenagem e distribuição de alimentos pelo Governo Federal, pode-

                                                           
6
 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.478, de 05 de agosto de 1940. Cria o Serviço de Alimentação da Previdência Social 

(S.A.P.S.) no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Disponível em:< 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2478-5-agosto-1940-412428-

publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em 12 set. 2018. 
7
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se citar a Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal) e a Companhia Brasileira de 

Armazenamento (Cibrazem)
8
. 

 Em 1972, o CNA é substituído pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 

(INAN), dando origem a uma série de programas que atendiam as populações em situação de 

insegurança alimentar e grupos de risco. Em 1972 é criado o Programa de Alimentação do 

Trabalhador (PAT) com objetivo de suprir as necessidades básicas de alimentação dos 

trabalhadores
9
, porém não houve resultados positivos com relação ao PAT, que voltou ser 

regulamentado em 1991
10

. Do Decreto-Lei Nº 5.829/1972 que cria o INAN: 

 

LEI Nº 5.829, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1972: 

Cria o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  

Art. 1º Fica criado o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), 

sob a forma de autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro 

na Capital Federal.  

Art. 2º Compete ao Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN):  

I - assistir o Governo na formulação da política nacional de alimentação e 

nutrição, inclusive quanto à educação nutricional;  

II - elaborar e propor ao Presidente da República o Programa Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PRONAN), promover sua execução, supervisionar 

e fiscalizar sua implementação, avaliar periodicamente os respectivos 

resultados e, se necessário, propor sua revisão; e  

III - funcionar como órgão central das atividades de alimentação e nutrição.  

Art. 3º O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) elaborará 

programas de assistência alimentar destinados a atender, prioritariamente, a 

população escolar de estabelecimentos oficiais de ensino do primeiro grau, 

gestantes, nutrizes, lactentes e população infantil até seis anos, assim como 

programas de educação nutricional, principalmente para população de baixa 

renda familiar.  

Parágrafo único. Progressivamente, outros grupos sociais de alta prioridade 

poderão ser incorporados ao programa de assistência alimentar, na medida 

da disponibilidade de recursos.  

Art. 4º O Poder Executivo poderá transferir as atribuições da Campanha 

Nacional de Alimentação Escolar (CNAE), de que trata o Decreto nº 56.886, 

de 20 de setembro de 1965, para órgão da estrutura do Ministério da 

                                                           
8
 SILVA, Sandro Pereira. Texto para Discussão nº 1.953: A Trajetória Histórica da Segurança Alimentar e 

Nutricional na Agenda Política Nacional: Projetos, Descontinuidades e Consolidação. Brasília: IPEA, 2014. 

Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3019/1/TD_1953.pdf>. Acesso em 12 set. 2018. 
9
 LEMOS, Jullyane de Oliveira Maia; MOREIRA, Patrícia Vasconcelos Leitão. Políticas e Programas de 

Alimentação e Nutrição: Um Passeio pela História. In: Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v. 7, n. 4, 2013, 

p. 377-386. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
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Acesso em 12 set. 2018. 
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Educação e Cultura, ao qual competirão as atividades de educação e 

assistência alimentar no setor de Educação, observada a orientação geral do 

Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN).  

Art. 5º O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) será dirigido 

por um Presidente, nomeado em comissão pelo Presidente da República
11

.  
 

Em 1973, surge o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (Pronan), pelo 

Decreto Lei Nº 72.034, porém devido às “dificuldades de operação” e irregularidades esse 

programa perdurou somente até 1974. Em 1976 é lançado o II Pronan pelo Decreto Nº 

77.116, que surgiu como um divisor de águas na política de alimentação e nutrição do país, 

pois ressaltava a importância de se utilizar alimentos básicos nos programas de alimentação e 

apontou que os fortes incentivos à produção de commodities para exportação levaram a um 

colapso na produção de alimentos para o consumo interno e que ainda era agravado pela falta 

de poder aquisitivo da população urbana. Porém a “estratégia conservadora” do governo 

militar fez com que muitas propostas do II Pronan não fossem efetivadas. Tentou-se por em 

prática o III Pronan, mas o projeto se quer foi aprovado
12

. 

Durante os últimos anos da Ditadura Civil Militar foi implantado o Programa de 

Suplementação Alimentar (PSA), cujo objetivo era distribuir alimentos básicos para 

brasileiros abaixo da linha da pobreza, crianças menores de sete anos, nutrizes e gestantes, 

porém o programa não apresentou grandes resultados para superação do problema da fome e 

da desnutrição
13

. 

 

O AUMENTO DA DESIGUALDADE DURANTE A DITADURA COMO FATOR 

DETERMINANTE PARA O AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE FOME NO PAÍS 

Entre os anos de 1964 e1974 o país se viu em um período de recuperação da 

expansão econômica, que ficou conhecida como milagre brasileiro, às taxas de crescimento 

do país ultrapassaram a média dos 11% anuais. Porém em 1974, surgem as primeiras 

consequências desse “padrão de acumulação”, revelados pela queda do Produto Interno Bruto 

(PIB). Durante a Ditadura Civil Militar houve um crescimento sem distribuição de renda, e 

pior que isso, houve um processo de reconcentração de renda. 

Os trabalhadores que foram afastados do movimento de crescimento econômico 

tiveram sua condição de vida bastante degradada. Em 1974, segundo o Estudo Nacional de 

                                                           
11

 BRASIL. Lei nº 5.829, de 30 de novembro de 1972. Cria o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 
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Despesas Familiares, 67% da população não consumia o mínimo necessário para manter suas 

necessidades nutricionais, como consequência desse nefasto processo: 46,1% das crianças, 

24,3% dos adultos e idosos homens e 26,4% das mulheres sofria com a desnutrição 

energético-proteica
14

. Segundo Frozi: 

 

Os anos da ditadura se descortinaram em tempos em que pobres e famintos 

foram todos silenciados.  Algumas pessoas, na sua maioria sem memória, 

chegaram a dizer nos dias atuais que não havia pobre no Brasil, que havia 

segurança pública, ainda que as pessoas não passavam fome e que 

praticamente não havia problema social.  Ao contrário havia fome e pobres e 

sim, os pobres e famintos permaneceram historicamente presentes na época 

da ditadura.  Porém, foram apagados da memória oral e escrita.  

Lamentavelmente, por exemplo, confiscaram os livros de Josué de Castro, 

autor de Geografia da Fome, médico, gestor e intelectual brasileiro, 

incansável na luta contra esse grave flagelo: a FOME. Com a ditadura seu 

pensamento e ação foram desconsiderados, colocados no vazio do 

esquecimento, com evidenciados esforços para apagar da memória dos 

brasileiros o triste cenário denunciado pelo célebre intelectual
15

. 

 

Segundo Furtado
16

, baseado no censo demográfico da década de 1960, tem-se noção 

da desigualdade no Brasil naquela época, os 1% mais ricos e os 50% mais pobres detinham a 

mesma parcela da renda nacional, 18,6%, ou seja, os 10% mais ricos detinham 41,3% da 

renda nacional. Segundo Beserra
17

, na década de 70 pode-se observar um aumento na 

desigualdade, que é apontado pelo coeficiente de GINI, em 1970 media 0,565 e em 1980 era 

de 0,592. Segundo Marreiro
18

, não foi apenas “o crescimento acelerado da economia iniciado 

em 1968 e o aumento da demanda insatisfeita de trabalhadores mais qualificados” causadores 

do aumento da desigualdade, mas também os ajustes do começo do período, as inseções 

fiscais, o arrocho salarial e a repressão dos sindicatos foram fatores que justificam a tragetória 

de aumento da disparidade. Em 1965, a quantidade recebida pelo 1% mais rico era de 10% da 

quantidade total, em 1968 esse número sobe para 16% e ao longo da ditadura a concentração 

de renda nas mãos dos mais ricos segue aumentando.  
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portal eletrônico de notícia, 29 out. 2015. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/29/economia/1446146892_377075.html> Acesso em 12 set. 2018, s.p. 
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Segundo Hoffmann
19

, o salário mínimo, com desconto da inflação, perdeu 20% do 

seu valor real entre 1964 e 1967, o meio que a ditadura encontrou para solucionar a crise 

econômica e fiscal nesse mesmo período foi a de fazer “um ajuste recessivo brutal”, 

aumentando os ganhos de capital e diminuindo os custos do trabalho. A atenção voltada a 

modenização da agricultura levou a um descaso com a disponibilidade de alimentos. Na 

década de 50 a produção agrícola crescia num ritmo superior ao crescimento da população. 

Em 1971 o Índice de Preçoes do Atacado de produtos agrícolas (IPA-DI) apresentava uma 

média anual de 30,4%, em 1981 esse número subiu paar 208,5%. Os produtos industrializados 

passaram a estar cada vez mais presentes na alimentação dos brasileiros, entre 1959 e 1975, o 

consumo de alimentos industrializados cresceu (referente aos gastos totais com consumo) de 

15,1% para 25,3%
20

. 

 

AS CONSEQUÊNCIAS DESASTROSAS DA POLÍTICA ECONÔMICA  

DO REGIME MILITAR 

O endividamento nacional, com o agravante da crise do petróleo decorrente da 

instabilidade no oriente médio, e o aumento da hiperinflação causados pela política fiscal e 

monetária expancionista que populsaram os primeiros anos do chamado “milagre”, resultaram 

em consequências negativas quanto ao poder de compra da população, o que dificultava mais 

ainda as famílias pobres de adquirirem adequadamente gêneros alimentícios
21

, segundo o 

IPEA em 1964 o valor do salário mínimo era de (comparado com valores atuais) R$ 970,15, 

em 1976 de R$ 492,23 e em 1984 de R$ 396,39. Outro fator importante e que é reflexo dos 

desequilíbrios econômicos é o desemprego: em 1984 a taxa de desemprego era de 12,4%. 

Outro aspecto desse “crescimento” e que acarretaria futuramente em uma série de problemas 

foi o aumento da dívida externa, o governo Geisel aumentou a dívida de 9,8 bilhões de 

dólares, em 1974, para 35,1 bilhões de dólares em 1978
22

. 

A partir do ano de 1964 foram feitas modficações significativas no padrão 

desenvolvimentista e que seriam responsáveis pelo agravamento da situação de fome no país 

no início dos anos 1980, paralelamente aos anúncios de safras recordes no país e assumindo a 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 BELIK, Walter; SILVA, José Graziano da.; TAKAGI, Maya. Políticas de combate à fome no Brasil. In: São 

Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 4, 2001, p. 119-129. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392001000400013&script=sci_abstract> Acesso em 12 set. 

2018. 
21

 PINTO, Op. cit. 
22

 ATAIDE, Glauber. O desastre da economia, da saúde e da educação na Ditadura Militar. A Verdade: portal de 

informações, jan. 2015. Disponível em: <http://averdade.org.br/2015/01/o-desastre-da-economia-da-saude-e-da-

educacao-na-ditadura-militar/>. Acesso em 12 set. 2018. 
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posição de 4º maior exportador de alimentos, o Brasil ocupava vergonhosamente a 6º posição 

no ranking mundial da desnutrição . 

Após o ano de 1964, houve uma piora considerável na agricultura, o que ocasionou 

posteriormente um grande surto de desnutrição nos anos 80. Com a produção crescendo para 

atender o mercado externo, que ficou conhecida como “modernização seletiva”, levou a 

escassez de produtos como o arroz, o feijão, a mandioca, o milho, a cebola e a batata, que são 

à base da alimentação dos brasileiros. A modenização proposta pelo regime militar não obteu 

expressivos resultados, após o golpe de 1964 houve uma maior concentração das propriedades 

rurais, apenas 34% dos produtores tinham acesso ao crédito, cerca de 20% tinha acesso a 

fertilizantes e a mecanização era uma realidade em apenas 3,4% dos estabelecimentos 

agrícolas
23

. Para maior parte da população esse mau planejamento teve como resultado o 

aumento dos preços dos alimentos e junto a pior política salarial do século levaram a uma 

situação extrema, em abril de 1983, milhares de pessoas desesperadas pela falta de comida 

dão início a uma onda de saques a lojas e supermercados. Segundo Twardowski: 

 

No ano de 1983 uma onda de saques a supermercados surpreendeu o Rio de 

Janeiro. Durante uma semana, moradores de favelas arrombavam os 

estabelecimentos da Zona Norte da cidade para roubar arroz, feijão, óleo de 

soja, macarrão. Esse movimento rendeu uma capa na revista Veja de 14 de 

setembro de 1983 com a foto do então governador do estado, Leonel Brizola, 

juntamente com a chamada: “A semana dos saques. O Rio com medo”
24

. 

 

Em 1983, os produtos agrícolas sofreram um aumento quase duas vezes maior que os 

produtos industriais, respectivamente 300% e 170%, os que ganhavam menos, sofreram mais 

com os aumentos de preços. O Ministro do Planejamento que outrora havia prometido 

“encher a panela dos brasileiros”, observava justamente o contrário. Um estudo do IPEA, em 

1984, revelou que a fome atingia milhões de pessoas e que “poderia estar gerando uma sub-

raça de brasileiros, cujos filhos eram 16% menores e pesavam 20% a menos que a média das 

crianças do país”
25

. 

Em 1979, a World Population constatou que morriam cerca de 52 crianças por hora 

no Brasil. A desnutrição, no mesmo ano, foi causadora de 52,4% dos óbtos de crianças 

                                                           
23

 UM regime de fome. Historianet: portal eletrônico de informações, s.d. Disponível em: 

<http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=621>. Acesso em 12 set. 2018. 
24

 TWARDOWSKI, Gabriela. Os saques a supermercados em 1983 e a crise da Ditadura Militar. 2016. 

Disponível em: 

<http://www.academia.edu/26352542/Os_saques_a_supermercados_em_1983_e_a_crise_da_Ditadura_Militar> 

acesso em 12 set. 2018, p. 1. 
25

 ATAIDE, Op. cit.  
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menores de 5 anos. Enquanto o “milagre” era utilizado como propaganda, 13 milhões de 

crianças e 28 milhões de adultos eram acometidas pelo problema da fome. Ainda em 1979, 

cerca 30% dos menores de 18 anos, na região nordeste, consumiam cerca de 400 calorias 

diárias, enquanto o sugerido era de 3 mil e a expectativa de vida no nordeste era 14 anos 

inferior a das demais regiões. Em 1966 o ministério da saúde recebia 4,29% da orça nacional, 

em 1974 o investimento era de vergonhosos 0,99%
26

. 

 

CONCLUSÃO 

As medidas tomadas durante a Ditadura Civil-Militar foram responsáveis pela escassez 

de alimentos para atender o mercado interno e como consequência observa-se ao longo da 

ditadura um aumento do número de pessoas em situação de miséria, fome e desnutrição. A 

política expancionista voltada a atender o mercado exterior, os ajustes fiscais e a 

desvalorização do salário mínimo levaram ao aumento no preço dos alimentos e 

consequentemente insegurança alimentar em nível nacional. A tragédia da fome que assolou o 

país com mais intensidade durante o regime militar, foi apagada dos registros históricos, e 

poucos são os dados, livros e registros da época, um dos maiores pesquisadores do assunto, 

Josué de Castro, foi perseguido durante a ditadura e foi exilado. Tudo isso como uma 

manobra do governo militar para esconder esse trágico capítulo de nossa história. 

Os reflexos dessa tragédia humana foram sentidos nas décadas posteriores ao fim do 

regime, apresentando altos índices de desnutrição. Os governos da década de 90 apresentaram 

uma série de programas com objetivo de contornar esse problema, porém sem obter sucesso. 

Somente com o programa Fome Zero é que o Brasil consequiu sair do mapa mundial da fome. 

A discussão sobre o assunto nos dias atuais tornou-se de suma importância, pois o 

desconhecimento das pessoas sobre o tema faz com que elas acreditem em mentiras ou fatos 

completamente distorcidos, vindo daqueles que por falta de empatia exaltam as atrocidades e 

crimes cometidos durante a ditadura, com único objetivo de sustentar um padrão moral 

conservador, que se esvai com o passar dos dias. 

 

 

                                                           
26

 Ibid. 
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OS DEPLORÁVEIS  

A APROPRIAÇÃO DE MEMES PELA ALT-RIGHT ESTADUNIDENSE 

 

Pedro Henrique da Costa e Silva 

Rudolf Hans White van der Sluijs 

Thais Gabrich Gueiros Pinheiro 

 

INTRODUÇÃO 

A direita alternativa, ou Alt-right como é conhecida nos Estados Unidos, viu sua 

popularidade crescer com a campanha de Donald Trump à presidência e sua subsequente 

eleição ao cargo, em 2017. Aqueles que conhecem a Alt-right, dentro e fora do território 

estadunidense, muito provavelmente se familiarizaram com o termo na internet. Isso se deve, 

principalmente, à grande mobilização de seus integrantes nas mídias sociais e fóruns online, 

se utilizando desses espaços para a divulgação de seus ideais. Uma das formas de divulgação 

desses grupos de extrema-direita muito conhecida é a utilização de memes, imagens que 

carregam legendas frequentemente voltadas para o humor. O artigo, portanto, pretende 

entender como essa “direita alternativa” americana se apropriou de dois memes conhecidos, 

Pepe The Frog e kek, transformando-os nas principais imagens de divulgação de seus ideais 

supremacistas brancos.  

O termo “alternative right” (direita alternativa) começa a ser cunhado em 2008
1
 

quando Paul Gootfried, filósofo conservador, descreve, em uma conferência dada em 

Baltimore no estado de Maryland nos Estados Unidos, um indivíduo jovem e de boa formação 

que está no espectro político da direita mas não se vê representado no movimento conservador 

atual. O discurso é, então, divulgado na internet com o título “The Decline and Rise of the 

Alternative Right” (O Declínio e o Crescimento da Direita Alternativa, em tradução livre)
2
 e 

marca a primeira utilização do termo. 

                                                      
1  TIMELINE. Alternative Right – Hope Not Hate. Disponível em: 

<https://alternativeright.hopenothate.com/timeline>. Acesso em: 27 ago. 2018. 
2  THE Decline and Rise of The Alternative Right. Taki’s Magazine, 2008. Disponível em: 

<http://takimag.com/article/the_decline_and_rise_of_the_alternative_right/#axzz5P1rE7MQN>. Acesso em: 27 

ago. 2018. 
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Dois anos depois, em 2010, Richard Spencer – hoje conhecido como um dos grandes 

líderes do movimento supremacista branco – funda o site AlternativeRight.com
3
, se 

apropriando do termo de Gootfriend, que chegou a fazer parte da equipe do site como editor. 

A primeira publicação do site é assinada por Richard Hoste, que é descrito como 

editor, escritor de tópicos como raça, imigração, politicamente correto e conservadorismo 

moderno. Em seu texto, intitulado “Why Is An Alternative Right Necessary”
4
, (Por que uma 

Direita Alternativa é Necessária), Hoste discorre sobre como os jovens de direita não são mais 

contemplados pelo “conservadorismo moderno”, como ele o chama. Entre outras razões, 

Hoste cita a demasiada preocupação dos conservadores estadunidenses em combater o 

terrorismo com guerras, ignorando que a maior causa dos ataques terroristas é a entrada de 

mulçumanos no país. Além disso, há menções claras da superioridade racial dos brancos, 

baseados, segundo Hoste, em QI e hereditariedade.  

Nasce, então, além de uma nova denominação, um novo grupo de extrema direita 

que prega ideais de superioridade de raça, afirmando que “os brancos foram a melhor coisa 

que aconteceu aos negros”
5
 e que a lei de antidiscriminação estabelecida nos Estados Unidos 

é um erro, pois “brancos tem bons motivos para ficarem longe das NAMs”
6
 (Non-Asian 

Minorities – Minorias Não-Asiáticas, em português). O ideal que parecia ter sido enterrado 

em 1945 agora retorna com um forte aliado: o poder de alcance da internet. 

 

O SIGNO E O MEME 

A internet se tornou um fenômeno essencial na vida contemporânea. Desde de suas 

origens como ARPANET na década de 1960
7
 até os dias atuais, a conexão de computadores 

por meio da transmissão de dados revolucionou a forma como as sociedades humanas 

interagem com informação. No século XXI, uma criança equipada com um smartphone 

conectado à rede tem mais informação à sua disposição que um intelectual jamais esperaria no 

século XIX. 

Essa disponibilidade de informação exponencialmente superior às vistas nos séculos 

passados também causa a aceleração da aquisição dessa mesma informação. Consumir todo o 

                                                      
3  TIMELINE. Alternative Right – Hope Not Hate. Disponível em: 

<https://alternativeright.hopenothate.com/timeline>. Acesso em: 27 ago. 2018 
4  WHY An Alternative Right is Necessary. AlternativeRight.com Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20110826072133/http://www.alternativeright.com:80/main/the-magazine/why-an-

alternative-right-is-necessary/>. 
5  Idem. 
6  Idem. 
7  THE Brief History of The Internet. Internet’s Society. Disponível em: 

<https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/>. Acesso em: 6 jul. 2018. 
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conteúdo disponível na internet levaria centenas de anos, se não mais. Somemos a isso a 

aceleração produtiva resultante de um sistema capitalista cada vez mais eficiente em seus 

modos de produção e buscando lucros cada vez maiores e o resultado é uma cacofonia 

informativa nunca antes imaginada na História da humanidade. 

Além disso, a criação de um cenário de distribuição super acelerada e super 

abundante de informações causa mudanças sociais óbvias. A sociedade do espetáculo que 

historiadores estavam acostumados a ver no pão e circo da Roma Antiga e que foi criticada 

por Hannah Arendt se intensifica, cada cidadão agora conectado 24 horas por dia 7 dias por 

semana à internet; as amizades e os relacionamentos amorosos se adaptam à capacidade de se 

comunicar à distância; coletivos se formam em torno de mídia até então indisponível ou 

pouco acessível e, acima de tudo, a forma como a informação é comunicada é alterada. 

A internet trouxe os memes para a frente da discussão cultural. Essas imagens, 

compartilhadas pelos fóruns e sites se tornaram uma das formas mais proeminentes de 

comunicação, especialmente porém não exclusivamente, dentre os jovens. Esse uso jovem, no 

entanto, esconde uma formulação já antiga da palavra. 

A palavra meme surgiu em 1976, definida pelo biólogo Richard Dawkins em seu 

livro O gene egoísta. Ele buscava uma palavra curta, parecida com gene, para exprimir a ideia 

de uma unidade replicável da cultura. Partindo da raíz grega “Mimeme” (algo em torno de 

imitação), ele a abreviou para meme
8
. Parece, no entanto, que Dawkins esbarrou em uma 

definição já conhecida da academia: a de signo. 

Em seu livro Introdução à Análise da Imagem, a autora Martine Joly trata dos signos 

sob as perspectivas de Ferdinand de Saussure
9
 e de Charles Sanders Peirce

10
, sendo o segundo 

mais útil por tratar mais de imagens que Saussure, linguista de formação. Buscando o estudo 

sistemático dos signos, Pierce inventou uma teoria geral para eles: a semiótica. 

Mas para compreendermos como a influência de Peirce se manifesta, precisamos 

entender o que é um signo. Segundo Peirce, citado por Joly, o signo “é algo que significa 

outra coisa para alguém, devido a uma qualquer relação ou a qualquer título”
11

. 

Em bom português, isso significa que o signo tem três partes: 

                                                      
8  Dawkins, Richard. The Selfish Gene, Oxford University Press, 1989. p. 192 
9
 Ferdinand de Sausurre (1857-1913) foi um linguista suíço, cujas contribuições foram fundamentais na 

criação da linguistica. Também elaborou um conceito de signo, porém relacionado à fala e à fonética 
10 Charles Sanders Peirce (1839-1914) foi um filósofo estadounidense de diversas formações e áreas de 

atuação. A mais conhecida delas, e a explorada neste texto, é sua contribuição ao estudo da semiótica, com a 

qual contribui com a ideia de signo. 
11  JOLY, Martine. Introdução à Análise da Imagem. Lisboa, Edições 70, 2007. p. 36 
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 O representamen ou significante é a face do objeto. Uma imagem, um texto 

ou os sons produzidos pela boca ao falar; 

 O objeto ou referente é aquilo que o signo representa. Eu sou o objeto da 

minha fotografia exposta em minha casa. A imagem é meu representamen; 

 O interpretante ou significado. Essa é a parte mais símbolica e contextual do 

signo. A minha foto pode significar um sentimento de pertencimento quando exposta 

dentro de minha casa ou saudade se nas mãos de um membro da família distante de 

mim. Nem a minha pessoa, que teve a imagem capturada pela câmera, nem sua 

reprodução física mudaram, mas o contexto altera o significado. 

 

Essa brevíssima exposição sobre o signo para Peirce nos leva a concluir que ele e o 

meme são quase iguais. Ambos abarcam em si conteúdo e se destinam a carregar uma 

mensagem (que deve ser sempre calcada em objetos, mesmo que abstratos, previamente 

existentes) a um destinatário, que deve compreendê-lo dentro de um determinado código. As 

similaridades entre esses pacotes de conteúdo cultural nos levaram a escolher a perspectiva 

semiótica de Peirce como forma de análise do nosso objeto de estudo. 

 

PEPE E KEK 

Esta seção do artigo visa explorar como os memes de internet "Pepe o Sapo" e "kek" 

foram apropriados pela direta alternativa, que entrou em ascensão com a campanha 

presidencial de Trump em 2016, e como a percepção destes memes mudou, passando de 

piadas apolíticas para símbolos de ódio e supremacia racial. 

Criado pelo cartunista Matt Furie para sua série de quadrinhos Boy's Club, o 

personagem Pepe o Sapo agora é considerado por muitos como um símbolo racista da dita 

Direita Alternativa, prevalente principalmente nos Estados Unidos e na Europa. 

Apesar do quadrinho ter sido criado no ano de 2005
12

, Pepe só atingiu popularidade 

como meme no ano de 2008 quando Jon Hendren, contribuinte do site Something Awful sob o 

pseudônimo de @fart, postou um dos quadrinhos do Boy's Club, onde Pepe aparece dizendo a 

frase "Feels good man", em um artigo do site
13

. Em 2009 e 2010, começou a circular através 

                                                      
12  AJ MAZUR. Q&A with Matt Furie. Disponível em: <http://knowyourmeme.com/blog/interviews/qa-with-

matt-furie>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
13  @FART [HENDREN, Jon]. Forum Friday's Monday. Disponível em: 

<http://www.somethingawful.com/forum-fridays/ff02-04-08/1/>. Something Awful, 2008. Acesso em: 19 abr. 

2018. 
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da internet uma variação deste meme, onde Pepe ao invés de estar feliz, como no original, é 

apresentado triste
14

. 

A popularidade de Pepe, entretanto, só passou a ser verdadeiramente alta em 2014. 

Neste ano, foram criadas páginas dedicadas ao personagem nos sites Facebook
15

 e Reddit
16

, 

além de posts nas mídias sociais de celebridades influentes, como a cantora Katy Perry 

postando um meme do Pepe em seu Twitter
17

, e a rapper Nicki Minaj colocando outro meme 

em sua página no site Instagram
18

. 

O meme, entretanto, só passou a ser associado à Direita Alternativa, e especialmente 

à Donald Trump, no ano de 2015, quando, primeiro no mês de julho, o artista malásio 

Maldraw postou na seção /pol/ (politicamente incorreto) do site 4chan uma imagem onde 

Pepe, em frente à fronteira mexicana, usava um topete similar ao do candidato à presidência 

estadunidense Donald Trump
19

, e depois quando o próprio Donald Trump postou uma 

imagem similar, desta vez com o Pepe, vestido como Trump, posando como presidente dos 

Estados Unidos
20

. 

Logo, redes de mídia norte-americanas passaram a associar a imagem de Pepe 

diretamente à Donald Trump, à Direita Alternativa e a movimentos neo-nazistas, com um dos 

primeiros sendo o jornal The Daily Beast com o artigo "How Pepe the Frog Became a Nazi 

Trump Supporter and Alt-Right Symbol"
21

 em maio de 2016. Mais tarde neste ano, em 9 de 

setembro, no auge da disputa eleitoral pela presidência dos Estados Unidos, a candidata 

democrata Hillary Clinton disse, em um discurso durante um evento para arrecadação de 

fundos, que apoiadores de Trump eram uma "cesta de deploráveis"
22

. No dia seguinte, Donald 

                                                      
14 SAD Frog I. Funny Junk. Disponível em: <https://funnyjunk.com/funny_pictures/481153/Sad/>. Acesso 

em: 19 abr. 2018. 
15  PÁGINA PÚBLICA – PepeTheSadFrog. Rede Social Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/PepeTheSadFrog>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
16  /r/pepethefrog. Rede Social Reddit. Disponível em: <https://www.reddit.com/r/pepethefrog/>. Acesso em: 

19/04/2018. 
17  PÁGINA PÚBLICA – Katy Perry. Rede Social Twitter. Disponível em: 

<https://twitter.com/katyperry/status/531011411720151041>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
18 PÁGINA PÚBLICA – Nicki Minaj. Rede Social Instagram. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/ww0aHnr8XT/>. Acesso em: 19 abr.2018. 
19  MALDRAW. First Trump Pepe by Maldraw. Disponível em: <http://i0.kym-

cdn.com/photos/images/original/001/183/287/f54.png> Acesso em: 19 abr. 2018. 
20 PÁGINA PÚBLICA – Donald Trump Jr. Rede Social Twitter. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20151013233834/https://twitter.com/realdonaldtrump/status/65385616840268185

6?lang=en>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
21  HOW Pepe the Frog Became a Nazi Trump Supporter and Alt-Right Symbol. The Daily Beast. Disponível 

em: <https://www.thedailybeast.com/how-pepe-the-frog-became-a-nazi-trump-supporter-and-alt-right-symbol>. 

The Daily Beast, 2016. Acesso em: 19 abr. 2018. 
22 CLINTON 'Basket of Deplorables' Remark Draws Fire. Associated Press. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=idrgiAEk2Vs>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
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Trump Jr. postou em sua página do Instagram um meme onde Pepe e vários conservadores 

proeminentes, incluindo o pai, aparecem no lugar de personagens em um poster do filme Os 

Mercenários
23

. Dois dias após o discurso de Clinton, a rede de notícias NBC News publicou 

uma matéria sobre o meme de Trump Jr., onde se referiam a Pepe como um "popular símbolo 

do nacionalismo branco"
24

, e que foi rapidamente ecoado por outras publicações
25

, e pelo 

próprio blog da campanha de Clinton
26

. 

Fantagraphics, empresa editora dos quadrinhos de Matt Furie, incluindo Boy's Club, 

lançou em outubro de 2016 uma nota
27

 repudiando a associação de Pepe com a direita 

alternativa e com racismo, criticando tanto Trump quanto seus apoiadores por violar os 

direitos autorais do autor ao reproduzir o personagem sem permissão. Furie também publicou 

um artigo na revista TIME
28

 onde ele novamente repudia a apropriação de sua arte e afirma 

que vai recuperar seu personagem daqueles que o apropriaram. 

Uma das repercussões desta campanha de Furie foi um processo de quebra de 

direitos autorais contra a pintora Jessica Logsdon, que vendia várias pinturas do Pepe no site 

eBay. Em resposta, a pintora postou no site 4chan, especificamente na seção /pol/, uma 

imagem do processo junto com a mensagem que ela estava sendo processada por pintar o 

Pepe, e que planejava lutar contra este processo em várias frentes, afirmando que o processo 

feria a liberdade religiosa dela com "kekistanesa".
29

 

Isto é uma referência a uma variação de outro meme que foi apropriado pela direita 

alternativa neste mesmo período, o "kek". Originando da onomatopéia de risos em coreano, o 

meme tornou-se popular através do jogo eletrônico World of Warcraft, lançado em novembro 

de 2004, onde jogadores eram separados em duas facções e comunicação entre as duas era 

impedida por um filtro que transformava palavras em conjuntos de letras aleatórios. A 

abreviação "LOL" (Laughing Out Loud, ou Rindo Muito Alto em português), era 

                                                      
23 PÁGINA PÚBLICA – Donald Trump Jr. Rede Social Instagram. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BKMtdN5Bam5/>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
24  TRUMP Adviser, Son Post Image of Trump's 'Deplorables' Featuring White Nationalist Symbol. NBC 

News. Disponível em: <https://www.nbcnews.com/politics/2016-election/trump-adviser-son-post-image-trump-

s-deplorables-featuring-white-n646431>. Acessado em: 19 abr. 2018. 
25  PEPE is a White Nationalist Symbol. CNN. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=8iu2HXqotKM>. Acesso em: 09 jun 2018. 
26  DONALD Trump, Pepe the frog, and white supremacists: an explainer. HillaryClinton.com. Disponível 

em: <https://web.archive.org/web/20160913141750/https://www.hillaryclinton.com/post/donald-trump-pepe-

the-frog-and-white-supremacists-an-explainer/>. Acesso em: 09 jun. 2018. 
27  THE Truth About Pepe the Frog. Fantagraphics.  Disponível em: 

<http://fantagraphics.com/flog/truthaboutpepe/>. Acesso em: 09 jun. 2018. 
28  PEPE the Frog's Creator: I'm Reclaiming Him. He Was Never About Hate. TIME. Disponível em: 

<http://time.com/4530128/pepe-the-frog-creator-hate-symbol/>. Acesso em: 09 jun. 2018. 
29  MATT Furie is Suing Me for Painting Pepe. 4plebs. Disponível em: 

<https://archive.4plebs.org/pol/thread/141922619/>. Acesso em: 09 jun. 2018. 
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consistentemente traduzida como "bur", que não ateve popularidade, e "kek" dependendo de 

qual lado o jogador estava. Devido à popularidade do jogo, o meme logo se espalhou. 

Este meme foi apropriado, entretanto através de duas variações: o "culto de Kek" e 

"Kekistão". O culto de Kek surgiu quando usuários do site 4chan
30

 notaram a semelhança 

entre o sapo Pepe e uma antiga divindade egípcia, Kek (também escrito como Kuk ou Keku) 

que era representado como um homem com cabeça de sapo. 

Kekistão, Kekistan em inglês, é um país fictício inventado por usuários da seção /pol/ 

do 4chan. Uma das primeira aparições do nome de que se tem registro foi quando usuários do 

site 4chan, em 2016, especularam sobre a possibilidade de comprar uma ilha onde eles 

pudessem fundar um país
31

. Rapidamente foram feitas sugestões de nomes, com Kekistan 

sendo a mais popular, e exigências que o culto de Kek, ou Kekismo, fosse a religião oficial 

deste país. A sugestão de bandeira que ganhou mais popularidade foi uma versão modificada 

da bandeira da Alemanha nazista, com o fundo vermelho substituído por verde, a suástica por 

uma versão estilizada do meme kek e o símbolo do site 4chan, quatro folhas, presente no canto 

superior esquerdo. 

No início de 2017, o youtuber Sargon of Akkad postou em seu twitter que devido às 

particularidades do censo britânico, era possível registrar "shitposter" como uma etnicidade 

oficial. Atendendo a pedidos de seus seguidores, ele modificou a proposta para esta etnia se 

chamar "kekistani", afirmando que eles eram um povo sem território ou nação
32

. Logo em 

seguida foi lançado uma conta na rede social Twitter
33

 entitulada Republic of Kekistan, 

declarando-se a página oficial da República Kekistanesa. Também no fim de Janeiro de 2017 

a página /r/kekistan
34

 foi fundada no site reddit, onde, em sua descrição, ela alegava seguir o 

deus Kek, cujo profeta é Pepe.   

 

 

 

                                                      
30  WHAT can you tell me about Kuk, /his/? From the wiki: >Kuk. 4archive. Disponível em: 

<https://4archive.org/board/his/thread/312310>. Acesso em: 09 jun. 2018. 
31  ITT: We buy an island in the carribean. Yuki.la. Disponível em: <https://yuki.la/pol/102873542>. Acesso 

em: 09 jun. 2018. 
32 PÁGINA PÚBLICA -  Sargon Of Akkad. Rede Social Twitter. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20170707104745/https://twitter.com/Sargon_of_Akkad/status/8260226245433303

04>. Acesso em 09 jun. 2018. 
33  PÁGINA PÚBLICA – Republic Of Kek. Rede Social Twitter. Disponível em: 

<https://twitter.com/RepublicOfKek>. Acesso em 09 jun. 2018. 
34  /r/kekistan. Rede Social Reddit. Disponível em: <https://www.reddit.com/r/kekistan/>. Acesso em: 09 jun. 

2018. 
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CONCLUSÃO 

Pepe e kek são memes no sentido exato que Dawkins previu para a palavra. Como 

signo, carregam um significado cultural próprio e auto-contido. O meme em si é o transmissor 

de uma mensagem; pode ser utilizado como o cineasta usa a câmera em seus filmes ou como 

o escritor usa determinadas palavras em seus livros. Carregando um propósito claramente 

definido, podem projetar que o leitor receba a mensagem desejada. 

Nisso, porém, o meme não se distingue do signo proposto por Peirce. Poderíamos 

assumir que o público no geral não compreendeu o objetivo real da definição de Dawkins, 

mas a trajetória dos memes aqui analizados propõe uma narrativa diferente. Pepe e kek 

mostram a necessidade de analisar os signos pela perspectiva genética de Dawkins, 

especialmente para o historiador. 

Apesar de terem surgido em 2005 e 2004, respectivamente, o impacto cultural e 

histórico desses memes advém das mudanças sofridas ao longo do tempo e a mudança do 

contexto cultural e político em torno delas. Pepe e kek não nasceram como símbolos da 

extrema-direita estadounidense, mas a mudança no ambiente cultural no qual determinados 

espaços da internet os transformou em significado. 

Nós historiadores temos como objeto de análise exatamente a mudança ao longo do 

tempo. O signo de Peirce é útil, mas restrito em sua teorização. Dawkins, por outro lado, 

propôs uma ferramenta muito mais útil para nós, apesar de sua origem como biólogo. 

Podemos, por meio dessa definição, entender as mudanças ocorridas na comunicação, 

especialmente na era da Internet. Os memes nos permitem entender como uma ideologia de 

extrema-direita que prega a superioridade racial, algo comumente associado à década de 

1940, pôde ressurgir no século XIX, após mudanças que permitissem que sobrevivessem no 

novo meio ambiente. 

 

 



ANAIS DA 6ª. SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
24 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

862 

 

ET COLONI – OS DEBATES E REFLEXÕES ENTRE OS 

BOLCHEVIQUES E DEMAIS INTELECTUAIS RUSSOS A PROPÓSITO 

DA QUESTÃO CAMPONESA: DE 1905 ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA 

COLETIVIZAÇÃO DOS CAMPOS NA U.R.S.S (1905 - 1932)
1
 

Vanessa Ferreira 

 

 

 Ao analisar a coletivização dos campos na União Soviética na década de 30, 

deparamos com uma questão nevrálgica para o movimento socialista, tanto na teoria quanto 

na prática: o camponês. No campo da teoria marxista, somente o proletariado é visto como 

uma classe revolucionária, a qual estava emprenhada do socialismo, e ―somente‖ precisava da 

consciência de classe para dar à Luz. Ao se debruçar sobre a questão do campesinato e suas 

especificidades, os pensadores Lenin, Bukharin, Trotsky, Preobrazhensky e Stalin tiveram as 

mais variadas posturas, principalmente em suas cartas, ora dando um veredicto nada favorável 

aos camponeses, ora reconhecendo que em lugares como Rússia, eles poderiam ter um papel 

importante no processo revolucionário, devido as suas especificidades. Vladmir Lenin, 

menciona a possibilidade das propostas de nacionalização de todas as terras, que passariam à 

propriedade do Estado, com algumas ressalvas: 

 

Mas toda a disposição da terra, toda a determinação das condições locais da 

sua posse e usufruto não deve encontrar-se de modo algum nas mãos da 

burocracia, dos funcionários, mas plena e exclusivamente nas mãos dos 

Sovietes de deputados camponeses regionais e locais. Para melhorar a 

técnica da produção de cereais e aumentar a produção e também para 

desenvolver as grandes explorações agrícolas racionais e efetuar o controle 

social sobre elas, devemos procurar, dentro dos comitês de camponeses, 

transformar cada herdade latifundiária confiscada numa grande exploração 

modelo, sob o controle dos Sovietes de deputados assalariados agrícolas.
2
. 

  

Um Joseph Stalin de antes de ascender ao poder, como Secretário Geral do Partido 

Comunista da U.R.S.S, tece em 1926, as suas reflexões “Sobre as questões de um governo 

operário e camponês”
3
, uma resposta a Dmitriev, um texto originalmente publicado em 

                                                 
1
 ―Et coloni‖ - Aos agricultores em latim. Retirado do sítio: https://pt.glosbe.com/la/pt em 23/09/17.                                                                                                                                                                                                            

2
 LENIN, Vladmir. As Tarefas do Proletariado na Nossa Revolução (Projeto de Plataforma do Partido 

Proletário). Escrito em 10 (23) de Abril de 1917. Primeira edição: em Setembro de 1917, em brochura, em 

Petrogrado pela editora. Pribói. Fonte: Obras Escolhidas em Três Tomos, 1978, t2, pp 21-48. Edições Avante! — 

Lisboa. 
3
 STALIN, Joseph. Sobre a Questão do Governo Operário-Camponês - Primeira Edição: Resposta a Dimitrov. 

https://pt.glosbe.com/la/pt
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―Bolchevique‖ no mês de março de 1927. Nestas letras, Stalin esboça a importância da 

aliança com o campesinato. Porém, enfatiza uma liderança ―natural‖ do proletariado na 

condução nessa aliança: 

 

Nosso governo, no entanto, é necessário para, além de tudo isso, traçar os  

caminhos e os meios (a política do dia-a-dia), sem a qual a realização dessas 

tarefas seria impensável em nosso país, onde o proletariado constitui uma 

minoria, e o campesinato a esmagadora maioria. Quais são essas formas e 

meios? O que eles representam? Fundamentalmente, a medidas destinadas a 

preservar e fortalecer a aliança entre os trabalhadores e a massa principal do 

campesinato, para preservar e fortalecer dentro dessa aliança o papel de 

liderança do proletariado, que está no poder.
4
  

 

 Leon Trótski, desde o fim da Guerra Civil que aniquilou o Exército Branco na 

Crimeia em 1920, vinha criticando a burocratização do partido e também os possíveis 

destinos que poderia tomar o Estado sob o controle do Partido Comunista conforme estava. 

Porém, apesar de L. Trótski e Joseph Stalin, já esboçarem discordâncias no campo teórico e 

mais tarde divergências irreconciliáveis no que tange a política, culimando no exílio e 

expulsão de Trótski da União Soviética em 1928, quanto as nuanças da controversa aliança 

operário-camponesa, os dois tinham posições similares. Em novembro de 1929, em seu 

escrito ―A Revolução Permanente”, Trótski, já exilado da U.R.S.S, alerta sobre o papel do 

campesinato no processo revolucionário, no qual também explicitava a sua desconfiança: 

 

Por outras palavras: a fórmula admitia, conscientemente, certo número de 

elementos algébricos que, no curso da experiência histórica, deviam dar 

lugar a elementos aritméticos mais precisos. E a experiência mostrou, em 

circunstâncias que excluem qualquer outra interpretação, que o papel do 

campesinato, por maior que seja a sua importância revolucionária, não pode 

ser independente nem, muito menos, dirigente. O camponês segue o operário 

ou o burguês. Isso significa que a "ditadura democrática do proletariado e 

dos camponeses" só e concebível como ditadura do proletariado arrastando 

atrás de si as massas camponesas.
5
 

 
 

O escritor Máximo Gorki e seu amigo Romas foram acusados injustamente por uma 

explosão em Krasnovidovo, quando na realidade teria sido causada por agricultores ricos. 

Portanto, ambos tiveram de fugir dessa aldeia por causa da fúria camponesa. Segundo 

                                                                                                                                                         
Publicada a 15 de março de 1927 no "Bolchevique", de Moscou. Fonte: Problemas - Revista Mensal de Cultura 

Política nº 26 - Maio de 1950. Retirado do sítio: https://www.marxists.org/portugues/stalin/1927/03/15.htm, no 

dia 25/05/2018, ás 16:30.   
4
 Idem.  

5
 Sítio: https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1929/11/rev-perman.htm - Novembro de 1929. 

https://www.marxists.org/portugues/stalin/1927/03/15.htm
https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1929/11/rev-perman.htm
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Orlando Figes (1999)
6
, esse teria sido o fato desencadeador da desilusão de Górki com os 

camponeses, que representariam a Rússia retrógrada enquanto que os operários simbolizariam 

o progresso e o surgimento de um novo país. Mediante a esses fatos, o escritor afasta-se dos 

populistas, que não haviam se livrado totalmente de suas raízes ligadas ao campesinato russo, 

e se alinha com os marxistas, engajando-se na luta revolucionária. Máximo Gorki é 

visceralmente explícito em seu escrito ―Duas civilizações‖ de 1919
7
:“O morador da aldeia é 

uma criatura preeminentemente zoológica (…) A ignorância e o atraso da aldeia só podem 

ser conquistados pela ciência e pela agricultura socialista em grande escala.” Em seu 

romance “A Mãe”, publicado em 1907, já existem elementos que demonstram uma possível 

dificuldade em convencer os camponeses num projeto revolucionário in totum, vide as 

mudanças radicais que aponta no horizonte da Rússia. Conforme a fala do personagem 

Ribine: 

 

Camponeses! Busquem esses folhetos, leiam-nos. Não acreditem nas 

autoridades e nos padres, que andam a dizer-lhes que são ímpios e hereges 

aqueles que vos trazem a verdade!... A verdade vai sempre fazendo o seu 

caminho silencioso pela terra, e no seio do povo encontra abrigo.
8
 

 

Um outro teórico que dissertou sobre isso foi Nikolai Bukharine junto de E. 

Preobrazhensky, em seu livro: “ABC do Comunismo - Capítulo III – O Comunismo e a 

Ditadura do Proletariado”
9
 diz que  os camponeses ocupam uma posição análoga à da 

pequena burguesia nas cidades. Também não formam uma classe, propriamente dita, porque, 

sob o regime capitalista, se desmembram continuamente. Em cada aldeia, alguns partem à 

procura de trabalho e acabam por tornarem-se operários, enquanto outros se tornam 

exploradores. Para eles  o campesinato não constitui, pois, uma classe. É preciso distinguir 

nele, pelo menos, três grupos: a burguesia agrícola, explorando o trabalho assalariado; os 

camponeses médios, trabalhando por conta própria, sem explorar o trabalho assalariado; e, 

enfim, os semi-proletários e proletários. Vale ressaltar, sem prejuízo da apresentação do tema 

deste projeto de pesquisa, que Evgenii Alekseevich Preobrazhensky em 1922 criticou as 

tentativas de criar uma maior igualdade no campo, o que levou a sua ruptura com Bukharin.  

 No debate de ideias dentro do partido, após a morte de Vladmir Lênin, a posição de 

                                                 
6
 FIGES, Orlando. A tragédia de um povo: a revolução russa 1891 – 1924. Rio de Janeiro: Record, 1999. 

7
 ―Two civilizations‖ - The Communist International , junho de 1919, nº 2, p. 175-178. 

8
 GORKI, Máximo. A Mãe. Lisboa: Caminho,1986, p. 239. 

9 
BUKHARINE, N.; Preobrazhensky, E. O ABC do comunismo. Londres: Penguin Books, 1969.  
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Preobrazhensky foi vitoriosa contra a proposição de Bukharin. Principalmente porque muitos 

revolucionários e membros do partido viam os camponeses como uma classe de vieses 

reacionários e que não se preocupava com os destinos da revolução. Logo, construir o 

socialismo pari passu com o campesinato não se apresentava, segundo os defensores dessa 

corrente, como uma forma coerente de se construir o socialismo.  

 Posto isso, já sob o comando de Joseph Stalin como Secretário Geral do PCUS da 

União Soviética, começou o processo da Revolução pelo Alto, na qual tinha como ponto 

fundamental o controle das terras dos camponeses pelo Estado soviético. A coletivização dos 

campos fez com que as terras fossem administradas conforme o sistema de kolkhozes 

(cooperativas) e sovkhoses (fazendas estatais). Nestes modelos, os camponeses não tinham 

mais a liberdade que possuíam nas suas antigas terras, pois a produção era direcionada e 

tutelada conforme as regras do Estado soviético através do GOSPLAN, órgão responsável 

pelo estabelecimento dos Planos Quinquenais soviéticos.  

      O recorte cronológico foi escolhido de 1905 até 1932, pois em 1905 começa a Revolução 

Russa de caráter espontâneo, que culmina no Domingo Sangrento. Episódio no qual o tzar 

Nicolau II delega ordens de atirar na manifestação pacífica da população. E o ano de 1932, 

aparece como limite do recorte cronológico deste Projeto de Pesquisa, pois é o ano que a 

coletivização dos campos chega ao seu apogeu na U.R.S.S. 

         O debate entre os bolcheviques sobre a pertinência da aliança operário-camponesa  

atravessou todo processo revolucionário, com muito mais força nas discussões dos anos 20 e 

30 entre os líderes soviéticos: como lidar com essa parcela da população (maioria em muitos 

países) que possuía uma terra de onde tirava o seu sustento ou que aspirava a tal situação?  E 

acima de tudo, como equilibrar os anseios de uma classe que luta por sua pequena 

propriedade e tem com ela uma ligação tão forte, a ponto de sua relação com a terra constituir 

sua própria identidade? Questões nada fáceis. No começo século XX, os teóricos socialistas e 

membros do partido bolchevique, já discutiam esses pontos, incluindo a possibilidade do 

processo de coletivização que ocorrerá de forma concreta no final dos anos 20 até começo da 

década de 30.  

 

DISCUSSÃO HISTORIOGRÁFICA 

 No debate historiográfico a questão de que houve uma resistência camponesa de 

grande força a coletividade dos campos na U.R.S.S é algo que a esmagadora maioria dos 

historiadores de relevo tem como ponto pacífico. E que também a rejeição do campesinato as 
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novas formas de se conceber a terra e a produção foi generalizada. Os matizes e 

singularidades desse fenômeno histórico é o que dá frutos as interpretações diversas entre 

esses historiadores 

     Para fins de categorização, a título de fazermos um balanço sobre as discussões 

historiográficas sobre o tema, podemos dividi-las em algumas categorias. Os revisionistas, o 

pós-68 revisionismo (História Social), os liberais/corrente totalitária, as correntes 

trotskistas e marxistas. Começamos com os chamados revisionistas, que rompem com o 

modelo de interpretação que utilizava a premissa de um Estado totalitário, portanto, com uma 

dinâmica social regida pelo mesmo. Essa interpretação foi predominante durante o começo da 

Guerra Fria.   

  Os chamados revisionistas se caracterizavam exatamente por questionar o papel do 

Estado, predominante na visão ―totalitária‖. Esta vertente, a totalitária, que se tornou 

predominante no imediato pós II guerra mundial e até os anos 1980, quando conheceu um 

novo apogeu nas comemorações do bi-centenário da Revolução Francesa. 

      Começar-se-á a discorrer sobre as correntes da historiografia sobre a Coletivização 

soviética, iniciando pelos revisionistas. São historiadores que em sua maioria escreveram 

antes do colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. Sendo assim, suas 

pesquisas baseiam-se em documentos oficiais divulgados pelo Estado, jornais e/ou revistas 

apoiados pelo mesmo. Debruçando-se sobre essas fontes oficiais, esses historiadores 

privilegiam um estudo de mecanismos estatais na coletivização dos campos dos anos 30. Esse 

viés historiográfico não ignora, evidentemente, a violência e trauma por qual passaram os 

camponeses russos, entretanto, os membros dessa corrente historiográfica descrevem o 

campesinato como uma unidade homogênea com pouquíssimos ou nenhum traço de 

diferenciação digno de relevo entre eles ou qualquer singularidade que complexificasse a 

análise das suas relações sociais. Um dos nomes dessa corrente é o historiador Moshe Lewin,  

que no capítulo ―A dimensão rural, dos czares a Stalin‖ da sua obra ―O fenômeno Gorbachev 

– uma interpretação histórica‖, explicita o seguinte: 

 

    A massa de camponeses passou a ter mais peso no novo sistema do 

que no anterior, sobretudo pela restauração do pleno predomínio dos acordos 

comunais, antes em declínio. A redistribuição de terras aos camponeses 

segundo o critério do número de pessoas por família funcionou enquanto 

princípio de justiça compatível com modo de vida e com as necessidades de 

sobrevivência dos camponeses, mas em prejuízo das necessidades do país 

em termos de produtividade agrícola. (…) Marx definia as mirs como 

―microcosmos localizados‖, acrescentando que tal tipo de organização nem 
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sempre é possível, mas quando se estabelece ―cria a partir destas 

[comunidades] um despotismo mais ou menos centralizado.
10

  

  

Outro autor desta linha revisionista é Robert William Davies, que na introdução do seu 

livro ―The Socialist Offensive: The Collectivization of Soviet Agriculture, 1929–1930‖, 

descreve que o plano estatal para o campesinato ―adquiriu qualidades trágicas e irônicas‖. Ao 

passo que Moshe Lewin responsabiliza Stalin diretamente pela extrema violência com a qual 

foi direcionada a coletivização, porém, para R. W. Davies, o poder do ―Comando Central de 

Moscou‖ teve o seu peso sobrestimado no que tange aos abusos de autoridade, excessos de 

toda ordem, mortandades e conflitos sangrentos durante a transferência dos camponeses para 

as fazendas coletivas. Os funcionários encarregados de fazer cumprir as ordens do Politburo, 

acabaram, devido também ao furor da imprensa oficial e a certo grau de autonomia na 

execução das deliberações, acabaram exagerando nos métodos aplicados, e muitas vezes 

fazendo dos confiscos, penalidades e transferência uma oportunidade de pilhagem ou até 

vingança pessoal. 

       O historiador Fabio Bettanin em seu ―A Coletivização de terra na U.R.S.S – Stalin e a 

revolução pelo alto”, se associa mais com o viés historiográfico dos autores abordados nos 

parágrafos acima, ou seja: a corrente chamada revisionista. Em sua obra, o autor aborda os 

revezes dantescos por qual passaram o campesinato russo, entretanto, não aponta a diretriz do 

PCUS pela escolha da coletivização como um equívoco ―strict sensu‖. Ele ainda explicita em 

sua obra que mesmo com a intenção deliberada de claramente de ―destruir os kulaks enquanto 

classe‖, o cerne da proposta da coletivização dos campos era a racionalização nos modos de 

se produzir nos campos. Bettanin põe em relevo que muitos dos excessos e violências foram 

causados por funcionários médios que foram direcionados para realizar uma diretriz, mas 

acabaram se desvirtuando, muito por que, eram pouco instruídos e preparados. Nesse trecho,  

F. Bettanin afirma que: 

 

    Alguns dias depois, o mesmo delegado descreveu em novo relatório 

os métodos brutais através dos quais era realizada a deskulakização. 

Segundo esse novo testemunho, ―alguns membros das brigadas operárias e 

funcionários dos níveis mais baixos do aparelho soviético e do Partido‖ 

haviam sequestrado a roupa dos kulaks (…) Em seguida, os responsáveis por 

esses excessos dividiram os despojos entre si, comendo os alimentos e 

bebendo o álcool sequestrados nos locais. Muitas dessas brigadas de 

deskulakização, sempre segundo o relatório, tinham como slogan: ―Beba e 

                                                 
10

  LEWIN, Moshe. O Fenômeno Gorbachev. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 33. 
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coma, é tudo nosso‖.
11

 

 Quando abordamos a corrente liberal/totalitária, um dos grandes nomes é do 

historiador Robert Conquest, e seu clássico The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization 

and the Terror-Famine, publicado em 1986. Nesta obra, Robert Conquest critica os autores 

da linha revisionista que abordam a coletivização não somente como uma política vinda de 

―cima para baixo‖ oriundas do Estado soviético, mas que o desastre da coletivização poderia 

ser partilhado entre funcionários de médio escalão, e as inúmeras redes de poder que se 

emaranhavam nos campos e nas aldeias, ou seja: longe dos olhos do Partido Comunista da 

União Soviética. Para R. Conquest o Estado soviético agiu de forma orquestrada, e as 

deliberações em relação ao campesinato foram uma política de Estado. 

 Francamente crítico da interpretação revisionista, Conquest escreve que o 

desenvolvimento da hostilidade dos bolcheviques em relação aos camponeses se originam 

durante o período de Comunismo de Guerra, a decisão de coletivizar e punir os camponeses 

durante a crise dos grãos de 1928-1929, e a implementação da fome como uma política de 

Estado, para quebrar a espinha dos camponeses resistente a aderirem aos kolkhoses, e as 

medidas da coletivização como um todo. Um ponto de destaque na obra de R. Conquest é seu 

estudo em torno da fome na Ucrânia, fato conhecido como Holodomor, o qual o autor postula 

que foi não só um ato deliberado de assassinato em massa, mas, também uma política de 

massacre étnico pela inanição, a fim de extirpar quaisquer pretensões nacionalistas, as quais 

eram pujantes na Ucrânia. Sendo assim, portanto um genocídio orquestrado pelo governo 

soviético para fins políticos, econômicos e de massacre étnico. Na sua clássica obra, o livro 

―The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine”, o historiador 

britânico nos diz: 

 

Em um discurso muito publicado um dois anos mais tarde, Stalin disse que 

mais cuidado deveria ser tomado com as pessoas, dando como exemplo algo 

que supostamente aconteceu com ele no exílio na Sibéria: por um fio d'água 

cruzou com alguns camponeses, viu que eles fizeram todos os esforços para 

salvar cavalos de serem levados, mas pouco se importava com a perda de um 

homem, uma atitude que ele deplorou durante algum tempo. Mesmo para 

Stalin, cujas palavras raramente revelou suas verdadeiras atitudes, este foi - 

e, particularmente neste momento - uma inversão completa da verdade. Foi 

ele e seus seguidores para quem a vida humana era mais baixo da escala de 

valores.
12

 

                                                 
11

 BETTANIN, Fabio. A coletivização da terra na URSS: Stalin e a revolução do alto (1929-1933). Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1981, p. 63 e 64. 

 
12

 CONQUEST, Robert. The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror - Famine. Oxford 

University Press, 1986, p. 306. 
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Neste trabalho tem-se a predileção pela linha pós 1968-revisionista/História social, 

representada, por exemplo, pela historiadora Sheila Fitzpatrick. A desagregação da U.R.S.S 

em 1991 proporcionou um impacto para a historiografia soviética, tanto paras os autores 

russos, quanto para os ocidentais. Ainda que até hoje alguns documentos permaneçam 

restritos, o colapso do bloco comunista como um todo proporcionou, um crescimento ao 

acesso dos documentos de forma considerável e relevante. Portanto, novas discussões sobre a 

coletivização dos campos na década de 30 foram trazidas à baila. Os anos 90 testemunharam 

importantes trabalhos sobre o tema, no qual se inclui as reflexões da historiadora Sheila 

Fitzpatrick e da sua corrente pós 1968-revisionista/História social. 

      Fitzpatrick critica os historiadores das correntes que a precederam, pois, segundo ela, as 

discussões anteriores sempre estão ancoradas na presença do Estado como fator norteador de 

toda a abordagem, mesmo nas obras que ressaltam a relativa autonomia dos funcionários, 

membros do Partido; dentre outros, porém sempre vinculados à esfera estatal. Em seu livro 

―Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 

1930s”, a historiadora escreve que: 

 

Desde que eles acreditavam que esta transformação revolucionária era do 

interesse a longo prazo do povo, eles estavam dispostos a forçá-lo 

completamente, mesmo quando, como com a coletivização, sendo uma 

maioria relevante da população claramente em oposição. Eles explicaram a 

resistência popular como um resultado do atraso, preconceitos e medos das 

massas ignorantes, o sentido de missão e superioridade intelectual dos 

comunistas era muito grande para lhes permitir ser influenciado por mera 

opinião da maioria.
13

   

 

 No que se refere a corrente historiográfica de viés trotskista, destacamos o 

historiador francês Pierre Broué, que em seu livro ―O Partido Bolchevique‖
14

 aponta que o 

governo soviético forçou os camponeses a assinarem "contratos" abusivos cujo controle 

estava nas mãos de autoridades locais que estavam ansiosas por resultados. Era necessário 

garantir o mínimo abastecimento de cidades e exportações de trigo que financiam 

parcialmente a industrialização. Em 1932-33, as áreas rurais sofreram uma terrível onda de 

fome: as estimativas do número de camponeses famintos para a morte variam na casa dos 

milhões.  

                                                 
13 

FITZPATRICK, Sheila. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. 

Oxford University Press, 2000.  p. 19. 
14

 BROUÉ, Pierre. El Partido Bolchevique. Madrid: Editorial Ayuso, 1973.                                                                        
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        O autor Robert Linhart, que escreveu a obra “Lenin, os camponeses, Taylor. Ensaio 

de análise baseado no materialismo histórico sobre a origem do sistema produtivo 

soviético”,
15

 referência quando se aborda a posição de Lenin quanto a aliança operário-

camponesa, e as consequências disso para as situações subsequentes que aconteceram na 

União Soviética. Dentro de uma perspectiva marxista; enfatizando a luta de classes, Linhart 

diz que as formulações de Lenin mostram, entretanto, que ele atribui ao movimento dos 

camponeses pobres um papel subordinado: o proletariado apoia-se nos camponeses pobres em 

sua ação nos vilarejos; mas os camponeses pobres não constituem, em si mesmos, uma força 

dirigente da luta de classes no campo. Isto é muito importante: a partir deste momento, a 

política agrária soviética não tem mais como fundamento o movimento revolucionário das 

massas rurais. Tenta suscitar esse movimento para apoiar suas próprias ofensivas, o que é 

muito diferente. Um quarto ponto se tornará claro mais tarde (em 1919): a teoria do 

camponês médio, simultaneamente trabalhador e “explorador”
16

. Ainda dentro da corrente 

marxista, outro historiador fundamental neste debate historiográfico é o francês Charles 

Bettelheim, com o livro “As Lutas de Classes na U.R.S.S. - 2.º período: 1923-1930”
17

 

debruça-se agora sobre a evolução da sociedade soviética no período que se seguiu a morte de 

Lenin. Consoante ao seu método, o autor procura dissecar o conjunto de contradições que, no 

fim dos anos 20, se revela como uma ―crise geral‖ da Nova Política Econômica, crise que 

mais não seria do que a expressão do fracasso das tentativas de aliança entre operários e 

camponeses na U. R. S. S. 

Dentro desta análise, aborda-se pela primeira vez o problema das relações entre o 

processo de transformação da sociedade soviética e o processo que afeta a ―formação 

ideológica‖ bolchevique, que está longe de coincidir em todos os aspectos com o marxismo 

revolucionário. 

 Mediante a esse balanço historiográfico diverso, é mister frisar que esta pesquisa se 

associa com a corrente pós 68-revisionistas (História Social), posto que, mediante a leitura da 

bibliografia, análise de fontes clássicas e outras mais raras, essa interpretação historiográfica 

apresenta uma abordagem mais abrangente do fenômeno. A historiadora Sheila Fitzpatrick, 

por exemplo, propõe analisar o fenômeno da coletivização e a dinâmica camponesa, para além 

                                                 
15 

LINHART, Robert. Lenin, os camponeses, Taylor.  Ensaio de análise baseado no materialismo histórico sobre a 

origem do sistema produtivo soviético. Trad. Daniel Aarão Reis e Lúcia Aarão Reis. Rio de Janeiro, Marco Zero, 

1983. 
16

 Ibidem. p: 39. 
17

 BETTELHEIM, Charles. As Lutas de Classes na U.R.S.S. 2.º período: 1923-1930. Madrid: Siglo XXI de 

España Editores, S.A, 1976. 
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das classificações construídas pelo próprio stalinismo, como kulaks, nepmen, operários e etc, 

mas aprofundar as dinâmicas e mobilidades sociais diversas e numa abordagem de estudar a 

sociedade soviética ―de baixo‖. Um dos vieses interpretativos que é de muita valia para essa 

pesquisa. 
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PINTURA DE KÖNIGSGRABEN E A NARRATIVA DE DOIS JUDEUS: 

UMA BREVE ANÁLISE ACERCA DO SISTEMA 

CONCENTRACIONÁRIO NAZISTA 

 Vitória Regina de L. C. Barros
1
 

INTRODUÇÃO 

Descoberta apenas na década de 1980
2
, a Pintura de Königsgraben apresenta o 

cotidiano de um campo de concentração nazista. Especificamente, ela retrata diversos 

prisioneiros (“Häftling”) trabalhando durante a construção do canal Königsgraben
3
. De autoria 

desconhecida, a pintura encontra-se no teto de uma penal company barrack
4
 (Strafkompanie, 

SK ) que compõe o complexo de Auschwitz II, também conhecido como Birkenau, localizado 

em Oświęcim, Polônia. Atualmente, as imagens da pintura estão disponíveis em diversos sites 

online
5
, além de estar disponível para visualização no campo, onde o espectador poderá ter 

contato direto com pintura. 

A Pintura de Königsgraben, para além de um dispositivo de memória, é também uma 

importantíssima fonte de compreensão da história, uma vez que 

[...] as imagens são construídas para passar uma dada representação, que 

expressa relações sociais, políticas e ideológicas. Para entendê-las, é sempre 

necessário compreender o contexto: por quem e porque foram produzidas. 

Partindo dessa perspectiva, as imagens podem ser entendidas não como uma 

reprodução fiel do real, do que aconteceu, mas como uma narrativa que pode 

moldar e influenciar opiniões em uma dada sociedade
6
.  

Nesse sentido, esse trabalho se propõe a interpretar a pintura, isto é, a partir do que está 

sendo exposto nela, como se pode compreender o sistema concentracionário nazista. Diante 

disso, vale notar que o objetivo é entender essa proposta de forma mais ampla, tendo em vista 

que tal tema possui uma ampla bibliografia. Logo, ao longo da análise, pretendo atentar para o 

trabalho compulsório e para as hierarquias de benefícios e de violência dentro dos campos de 

concentração. Assim, para enriquecer tal análise, será utilizado os testemunhos de Eva 

                                                
1
 Graduanda de Licenciatura em História e de Bacharelado em Ciências Sociais pela Fundação Getulio Vargas 

(FGV-RJ).  
2
 Durante os anos 80, o fotógrafo Joseph Czarnecki visitou o complexo de campos de concentração de 

Auschwitz. Sua visita iria proporcionar-nos, anos depois, em 1989, o livro Last Traces: The Lost Art of 

Auschwitz. Nesse livro, Czarnecki apresenta suas descobertas e capturas acerca das artes e dos grafites expostos 

nas paredes dos campos, além de relacionar as artes encontradas com o seu contexto histórico e de produção. 
3
 Atualmente, Königsgraben corresponde a uma região na área central de Berlim, todavia, em relação a pintura, a 

tradução de Königsgraben significa “Canal do Rei”. 
4
 São unidades punitivas. Será explicado com mais detalhe ao longo deste trabalho. 

5
 As imagens da pintura foram originalmente publicadas pelo site da Florida Center for Instructional 

Technology. Acesso disponível em <https://fcit.usf.edu/holocaust/resource/gallery/FWALL.htm>  
6
 FERREIRA, Marieta de Moraes. Aprendendo história: reflexão e ensino. Marieta de Moraes Ferreira e Renato 

Franco. - 2ed. - Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013, p. 150. 

https://fcit.usf.edu/holocaust/resource/gallery/FWALL.htm
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Schloss e Primo Levi, dois judeus sobreviventes do Holocausto, algo que pode permitir 

aproveitar-se da realidade tão perto quanto possível. 

Em suma, partindo dessa perspectiva, a estrutura do trabalho consiste em quatro partes, 

sendo elas: 1) a introdução, 2) curta abordagem do contexto histórico de construção dos 

Campos Nazi, uma vez que os mesmos estão intrinsecamente ligados a uma política racial e 

ideológica nazista
7
 (qual a relação entre a fonte e o seu contexto de produção?), 3) a 

interpretação da pintura em conjunto com as narrativas de dois judeus sobreviventes com o 

objetivo de analisar o funcionamento interno do universo concentracionário (o que pode ser 

compreendido através da interpretação da fonte?) e 4) as considerações finais, na qual é 

ressaltado a possibilidade de os professores utilizarem essa e outras fontes dentro de sala de 

aula no Brasil.  

CONTEXTO HISTÓRICO: A CHEGADA DE HITLER AO PODER E A 

INSTAURAÇÃO DE UMA POLÍTICA E DE UMA IDEOLOGIA RACIAL NAZISTA 

Seu sangue é suficientemente 

impuro para fazer dele um inimigo 

do germanismo
8
. 

 Após a Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918), a maior parte do continente europeu 

encontrava-se inserido em uma crise econômica, política e social. Os gastos excessivos com a 

produção em massa voltada para a guerra deixaram a economia inglesa, francesa e alemã 

desestabilizada. Assim, “o principal problema dos governos era fiscal: como pagar as 

guerras”
9
. É nesse contexto que houve o surgimento de uma terceira via de sistema político: o 

fascismo - uma alternativa ao comunismo e ao liberalismo econômico. Logo: 

O fascismo, ao contrário (do comunismo e do liberalismo), era uma invenção 

nova, criada a partir do zero para a era da política das massas. Ele tentava 

apelar sobretudo às emoções, pelo uso de rituais (...) o fascismo não se 

baseia de forma explícita num sistema filosófico complexo, e sim no 

sentimento popular das raças superiores, a injustiça de suas condições atuais 

e seu direito a predominar sobre os povos inferiores.
10

 
 

                                                
7
 “Isto porque a noção de genocídio mostra-se incapaz de situar a especificidade do problema, pois o extermínio 

de povos não é algo novo na História (existe desde a antiguidade, manifestando-se no mundo contemporâneo por 

intermédio da colonização e do imperialismo). Na verdade, novo é o contexto e a forma do extermínio, enquanto 

procedimento burocrático sob a égide estatal”. Wohland, Milan. (1983). Campos de concentração como 

organização burocrática: notas para estudo. Revista de Administração de Empresas, 49-53. 

https://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901983000200005 
8
 PRIMO, Levi. Os afogados e os sobreviventes: os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. São Paulo / 

Rio de Janeiro, Paz e Terra: 2016, p.103. 
9
 HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo. Cia. das Letras, 1995. p. 53. 

10
 PAXTON, Robert. Introdução. IN: A anatomia do fascismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. p. 38. 

https://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901983000200005
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 Segundo o cientista político Robert Paxton
11

, é importante compreender a pluralidade 

do movimento fascista, uma vez que a construção desse sistema político deriva 

demasiadamente do contexto interno de cada país, posto que “o fascismo foi gerado pelas 

mazelas da história de determinadas nações”.
12

  

É nessa conjuntura de surgimento e consolidação das concepções fascistas que o Partido 

Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães é consolidado em 1919 por Adolf Hitler. Em 

1923, o partido já detinha uma forte atuação política perante os outros grupos extremistas e 

antissemitas de ultradireita. No entanto, em comparação com os outros partidos políticos, o 

PNST (N.S.D.A.P) tinha uma influência minoritária até 1920. Será no decorrer dos anos 20, 

através de algumas coalizões e, principalmente, depois da crise de 1929, que o partido 

ganharia novas proporções. 

Com isso, em 1933, Hitler torna-se chanceler da Alemanha e dá início a instauração da 

“política do Estado Nazista que seguia critérios estabelecidos pela doutrina racial e ideológica 

nazista, pela „expansão do espaço vital‟ e por interesses econômicos”
13

. Assim, através da 

eliminação da oposição e da rápida transformação da democracia em um regime autoritário de 

um único partido, Adolf Hitler adotou uma legislação anti-semita (1933 - 1939) seguido da 

construção dos campos de concentração, um dos fundamentos constitutivos do sistema 

nazista. 

Entre 1933 e 1939, o governo hitlerista implementou uma variedade de leis, decretos e 

regulamentações que restringiam, sucessivamente, os direitos civis de vários grupos sociais, 

principalmente, os judeus. As leis de Nuremberg (1933) representam um grande marco nesse 

contexto. A partir delas é decretado medidas discriminatórias e segregacionistas, afetando 

diretamente o cotidiano dos judeus, uma vez que muitos foram expulsos de seus trabalhos, de 

suas funções públicas, tiveram seus direitos afunilados, como o impedimento de participar de 

organizações políticas, etc. Devido a isso, compartilhamos da corrente que que considera o 

Holocausto um processo iniciado em 1933
14

. 

 Simultaneamente as implementações das leis, a política nazista iniciou a construção dos 

campos de concentração (Konzentrationlager, KZ ou Lager)
15

. Portanto, os primeiros campos 

foram instalados antes da guerra, porém de forma não-sistemática, como Dachau (1933), 

                                                
11

 PAXTON, Op. cit. 2007.   
12

 Ibidem, p. 24. 
13

 CAVALCANTE, Ania. O universo concentracionário nazista de 1933 a 1945 e a implementação da “Solução 

Final da Questão Judaica”, 1941-1945. São Paulo, 2009, p.3. 
14

 Idem. p.2.  
15

 Os “Campos de Concentração” podem ser: campos de trabalho forçado, campos de extermínio, campos de 

concentração, campos de trânsito, campos de retenção, campos de punição, campos de prisioneiros de guerra. 

Havia complexos concentracionários que reunia mais de um tipo de campo. 
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Oranienburg (1936), Buchenwald (1937), entre outros. “O „universo concentracionário‟ pode 

ser definido através de três aspectos centrais: repressão política, extermínio por questões 

sobretudo raciais e brutal exploração de trabalho forçado de prisioneiros, incluindo 

„extermínio pelo trabalho‟.”
16

 

Inicialmente, os nazistas perseguiam os opositores políticos (comunistas, 

socialdemocratas e sindicalistas), sendo estes os primeiros a serem enviados aos campos de 

concentração. A partir de 1935, outros grupos começaram a ser perseguidos e aprisionados de 

acordo com os critérios da doutrina racial e ideológica nazista, como os a-sociais
17

, ciganos, 

homossexuais e as testemunhas de Jeová. Assim, nesse primeiro momento, os campos tinham 

como principal objetivo punir, com a intenção de alterar o comportamento de tais grupos, 

porém, muitos acabavam morrendo devido as condições vividas nos campos.  

“Os judeus passaram a ser deportados aos campos de concentração a partir de 1938, 

quando houve um recrudescimento na política nazista em relação aos judeus, que já sofriam 

um progressivo processo de exclusão sócio-econômica desde 1933”
18

. Posteriormente, com o 

início da Segunda Guerra Mundial, segundo o historiador Marcel Ruby
19

, a organização dos 

campos de concentração seria modificada para se adaptar às exigências da guerra.  

PINTURA DE KÖNIGSGRABEN E A NARRATIVA DE DOIS JUDEUS:  

UMA BREVE ANÁLISE ACERCA DO SISTEMA CONCENTRACIONÁRIO NAZISTA 

A partir da ideologia racista “baseada num materialismo biológico que se inspira na 

ideia darwinista da „luta pela vida‟, visam a eliminação dos „seres inferiores‟”
20

, Adolf Hitler 

implantou um sistema concentracionário visando “eliminar todo adversário, real ou potencial, 

susceptível de se opor ao regime totalitário”
21

. Diante disso, o Complexo de Auschwitz
22

 foi 

inaugurado em 1940, na Polônia, composto por mais de 40 campos e subcampos, dentre eles 

Auschwitz II, mais conhecido como Birkenau
23

. Dentro desse Campo, milhares de 

prisioneiros morreram seja pela câmara de gás seja pelo trabalho compulsório
24

. 

                                                
16

 CAVALCANTE, Op. cit. p.4. 
17

 O grupo do a-social engloba uma variedade de indivíduos que apresentam problemas mentais ou hereditários, 

além daqueles vistos como desviantes de uma sociedade pura por causa das suas condutas, como desempregados, 

prostitutas, homossexuais, ciganos, entre outros.  
18

 CAVALCANTE, Op. cit. p.7. 
19

 RUBI, Marcel. Introdução; capítulo 1. O livro da deportação. Lisboa: Editorial Notícias, 1998. p. 9-38. 
20

 Ibdem. p.26. 
21

 Ibdem. p.15. 
22

  “Um campo de concentração significa um sistema de campos”. CAVALCANTE, Op. cit. p.9. 
23

 “During its three years of operation, it had a range of functions. It opened as a branch of Auschwitz in March 

1942, and served at the same time as a center for the extermination of the Jews. In its final phase, from 1944, it 
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 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos sobreviventes contaram suas 

experiências, escreveram livros, fizeram denúncias. Os que morreram também deixaram uma 

memória a ser compartilhada. Um exemplo disso foi a Pintura de Königsgraben
25

: 

 

Poucas informações são constatadas acerca dessa pintura, sabendo-se somente que foi 

produzida por um prisioneiro entre maio de 1942 e julho de 1943 em Birkenau. Nesse período 

estava ocorrendo a construção de um canal
26

 com o objetivo de drenar água de uma região 

mais pantanosa a outra que detinha vários problemas de abastecimento de água. A pintura foi 

encontrada no teto de uma penal company barrack (Strafkompanie, SK), algo que proporciona 

uma primeira informação acerca do universo concentracionário, isto é, a importância das 

companhias penais  

                                                                                                                                                   
also became a place where prisoners were concentrated before being transferred to labor in German industry in 

the depths of the Third Reich.” Acesso disponível em <http://auschwitz.org/en/history/auschwitz-ii/> 
24

 Importante ressaltar que muitas causas que levavam os prisioneiros a morte estavam ligadas a condição de 

vida dos campos, isto é, a insalubridade, as doenças, a distribuição de pouca comida, etc. 
25

 Acesso disponível em <https://fcit.usf.edu/holocaust/resource/gallery/FWALL.htm>  
26

Königsgraben (canal do rei) que dá nome a pintura.  

http://auschwitz.org/en/history/auschwitz-ii/
https://fcit.usf.edu/holocaust/resource/gallery/FWALL.htm
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As companhias
27

 eram unidades punitivas para onde diversos prisioneiros eram 

enviados para realizar trabalhos mais árduos e penosos até a exaustão, ou seja, provavelmente, 

até a morte. Além disso, os castigos corporais eram extremamente cruéis enquanto a 

quantidade de comida distribuída era menor em comparação ao restante do campo. “Os 

prisioneiros eram enviados para as companhias penais por várias razões, incluindo tentativas 

de fuga, contato com os civis, posse ilegal de comida, dinheiro, roupas adicionais, fotos de 

família, ou por causa do seu trabalho lento”
28

. Eles eram proibidos de ter contato com outros 

prisioneiros e por isso viviam em barracks
29

 isolados dos demais. Foi no teto de uma barrack 

que o cotidiano do campo de Birkenau seria simbolizado.  

Analisando amplamente a pintura é possível observar uma das principais atividades para 

o funcionamento dos campos de concentração, isto é, o trabalho forçado. Antes da Segunda 

Guerra Mundial, aqueles que eram perseguidos e enviados aos campos de concentração 

exerciam diversas tarefas com a justificativa de responsabilidade moral
30

. Todavia, com o 

início da guerra em 1939, houve algumas mudanças na política nazista do sistema 

concentracionário e, com isso, o trabalho forçado passou a ser uma prática voltada para a 

economia de guerra. A partir de 1942, ela seria uma política de extermínio
31

 (“Vernichtung 

durch Arbeit”), isto é, “a exploração da mão-de-obra deve assim ser aplicada até o limite do 

possível
32

”. Portanto, “trabalhamos todos, com exceção dos doentes”
33

. 

Para além do trabalho voltado a economia de guerra, muitos prisioneiros realizavam 

serviços para empresas privadas alemães
34

. Essas empresas pagavam à SS
35

 pela exploração 

                                                
27

 Foram criadas em agosto de 1940 no bloco 3 em Auschwitz. A partir de maio de 1942, elas foram realocadas 

sucessivamente para o bloco 1, 11 e 13 em Birkenau até serem extintas em janeiro de 1945. Mais informações 

disponíveis em < http://auschwitz.org/en/museum/about-the-available-data/buch-der-strafkompanie>  
28

 Tradução própria. Acesso disponível em <http://auschwitz.org/en/history/punishments-and-executions/the-

penal-company> 
29

 Pode-se compreender como quartéis, alojamentos. Mais informações disponíveis em 

<https://www.scrapbookpages.com/AuschwitzScrapbook/Tour/Birkenau/Birkenau01A.html>  
30

 “Nessa primeira fase dos campos, de 1933 a 1936, denominada pelo historiador Israel Gutman de „terror 

político‟, „os campos eram utilizados com fins „educativos‟”. CAVALCANTE, Op. cit. p.6.  
31

 “A historiografia diverge quanto ao início da utilização de trabalho forçado: alguns afirmam que os 

prisioneiros foram submetidos a trabalho forçado na primeira fase do campo, outros, somente em 1941, a partir 

de uma ordem de Himmler de outubro de 1941”.  CAVALCANTE, Op. cit. p.16. 
32

 RUBY, Op. cit. p.37. 
33

 PRIMO, Levi. É isto um homem? – Rio de Janeiro, Rocco: 1988, p.45. 
34

 “As empresas da SS, como a German Armaments Works, e empresas alemãs como a Siemens, IG Farben, 

Messerschmidt, Junkers e Krupp conseguiram aumentar progressivamente a produção armamentista com a 

exploração do trabalho forçado dos prisioneiros dos campos de concentração. Muitas fábricas da SS e de firmas 

alemães tornaram-se subcampos, como o mais conhecido caso de Auschwitz-Monowitz, que fornecia mão-de-

obra para uma fábrica de borracha sintética filiada à maior empresa química da Europa, a IG Farben” 

CAVALCANTE, Op. cit. p.16. 
35

 Inicialmente a SA e a SS eram responsáveis pela administração dos campos, todavia, em 1934, Hitler 

designaria esse papel apenas a SS. “[...] o sistema do campo de concentração nazista era organizado com 

http://auschwitz.org/en/museum/about-the-available-data/buch-der-strafkompanie
http://auschwitz.org/en/history/punishments-and-executions/the-penal-company
http://auschwitz.org/en/history/punishments-and-executions/the-penal-company
https://www.scrapbookpages.com/AuschwitzScrapbook/Tour/Birkenau/Birkenau01A.html
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dos trabalhadores, algo que só é possível pelo alto nível de organização burocrática 

especializada para gestar os campos. “Seguindo a demanda por mão-de-obra das empresas, a 

SS aumentava as deportações em massa dos países ocupados para “oferecer” cada vez mais 

mão-de-obra para as empresas, e também para substituir os prisioneiros mortos por exaustão, 

ou doenças”
36

.  

Assim, dentro do universo concentracionário havia uma gama de serviços a serem 

realizados. “Claro, teremos que trabalhar, aqui todo mundo trabalha. Há, porém, trabalhos 

diferentes”
37

.  Assim, 

A maioria de nós (prisioneiros) recebia ordens para realizar diferentes tipos 

de trabalhos manuais, fosse lavando roupa, fazendo parte de uma unidade 

externa de trabalho para produzir munições alemães ou trabalhando nos 

armazéns, separando infinitas pilhas de roupas ou pertences tomados 

daqueles que chegavam nos trens
38

.  

 

 Na pintura é retratado a construção do canal, o descarregamento de comboios, o 

transporte desses itens, a limpeza dos campos, além da remoção dos prisioneiros que não 

conseguiam suportar a rotina exaustiva de trabalho (lado inferior direito da pintura). Eles 

podiam ser levados ou para a ala médica ou diretamente para as câmaras de gás.  Por isto, 

“Birkenau tinha uma equipe de Sonderkommandos - prisioneiros que trabalhavam nas 

câmaras de gás, buscando as últimas posses, arrancando dentes de ouro e despindo 

corpos
39

”.
40

 

Dessa forma, o trabalho forçado realizado pelos prisioneiros era um pilar essencial para 

o funcionamento do universo concentracionário nazista devido a sua importância na estrutura 

estatal e na economia alemã. Dessa forma,  

O racismo é política primeiro, ideologia depois. E, como toda política, 

precisa de organização, administradores e especialistas. Como todas as 

políticas, sua realização requer uma divisão do trabalho e um afastamento 

eficaz da tarefa dos efeitos desorganizadores da improvisação e do 

espontaneísmo
41

. 

                                                                                                                                                   
suprema e rígida eficiência. Todos eles passaram ao controle central da SS, mas campos diferentes tinha 

designações diferentes”. SCHLOSS, Eva. Depois de Auschwitz. São Paulo, Universo dos Livros: 2013. p.100. 
36

 CAVALCANTE, Op. cit. p.10. 
37

 LEVI, Op. cit. 1988, p.30. 
38

 SCHLOSS, Eva. Op. cit. p.112. 
39

 “Além disso, os corpos das vítimas tiveram uma utilização econômica: os cabelos cortados das vítimas eram 

enviados para a Alemanha para servirem de matéria-prima para a indústria de estofados e chinelos, as cinzas dos 

corpos cremados e os ossos moídos dos mortos enviados para a Alemanha e utilizados como fertilizantes os 

dentes de ouro arrancados eram fundidos, transformados em barras de ouro e depositados em bancos”. 

CAVALCANTE, Op. cit. p.15. 
40

 SCHLOSS, Op. cit. p.111. 
41

 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Holocausto. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1998, p.97. 
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 Além do que foi mencionado, o trabalho simbolizava uma dinâmica interna dos 

campos de concentração. Partindo dessa perspectiva, as funções exercidas pelos prisioneiros 

possibilitam compreender uma hierarquia existe entre os diferentes grupos. “Nos campos de 

concentração, os ciganos encontravam-se, com os homossexuais, no fundo da hierarquia 

prisional. Eram submetidos aos trabalhos mais degradantes e penosos”
42

. Assim como estes, 

os judeus e os eslavos também foram grupos classificados como inferiores dentro de uma 

hierarquia prisional. Por isso, eles foram demasiadamente explorados pelo trabalho. Logo, “a 

sobrevivência também dependia, de certa forma, do trabalho que você recebia”
43

.  

A raça era o critério mais importante da política de extermínio consequentemente fator 

essencial para a construção da hierarquia, uma vez que a ideologia racista nazista categoriza 

os “racialmente inferiores”, os não-arianos. Com isso,  

O sistema de categorias era mais um instrumento de poder do que uma forma 

de reconhecimento. Sua principal função era a discriminação e a dissociação, 

e não uma mera classificação burocrática [...] a escala de classificação 

marcou a distância específica das classes de prisioneiros ao centro do poder 

absoluto. Quanto mais longe uma categoria era da SS, menor era sua posição 

social, e maior era pressão pela aniquilação a que estava sujeitada
44

.  

 A estrutura hierárquica, portanto, é convocada seja pelos símbolos nas roupas, isto é, 

os triângulos de diferentes cores que representava os variados grupos
45

, seja pelo trabalho. 

Para além da crueldade do trabalho forçado, certos benefícios
46

 eram concedidos de acordo 

com suas funções dentro do campo.  Assim, “quem trabalha bem recebe bônus-prêmios com 

os quais pode (por exemplo) comprar tabaco e sabão”
47

. À vista disso,  

A sociedade do campo de concentração era um sistema de diferenças 

gritantes e de extrema desigualdade. Embora inúmeros prisioneiros 

passassem fome na miséria, um pequeno número levava uma vida de 

verdadeiro luxo. Embora muitos tenham literalmente trabalhado até a morte, 

outros não precisavam trabalhar. Embora a maioria vivesse em constante 

                                                
42

 RUBY, Op. cit. p.29. 
43

 SCHLOSS, Op. cit. p.111. 
44

Tradução própria do trecho: The category system was more an instrument of power than a means of 

recognition.  Its main function was discrimination and dissociation, not mere bureaucratic classification [...] 

The scale of rank marked the specific distance of the classes of prisoners to the center of absolute power. The 

further a category was from the SS, the lower was its social position, and the greater was the pressure for 

annihilation to which it wassubjected. SOFSKY, Wolfgang. The order of terror: the concentration 

camp.Princeton University Press, 1997, p.118. 
45

 Triângulo amarelo: judeu, Triângulo rosa: homossexuais, Triângulo negro: a-sociais, Triângulo vermelho: 

inimigos políticos, entre outros. Importante ressaltar que havia uma junção de triângulos, uma vez que, por 

exemplo, poderia haver um judeu homossexual. Assim, havia um triângulo rosa sobreposto ao triângulo amarelo. 
46

  Importante ressaltar que as vantagens angariadas dentro de um cenário repressivo e aniquilador, na verdade, 

são privilégios que muitas vezes mantém os prisioneiros vivos, como uma porção a mais de alimentos, calçados, 

água, etc.  
47

  LEVI, Op. cit. 1988, p.31.  
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medo da violência, outros podiam atormentar e assassinar com impunidade 

[...] A estrutura social distribuía bens, poder e privilégios, estabelecia e 

destruía os laços sociais e orientava a vida e a morte.
48 

 

Partindo disso, pode-se fazer alguns questionamentos acerca do pintor desconhecido: 

será que ele tinha uma posição mais benéfica dentro do campo? Afinal, como o mesmo 

conseguiu os utensílios para realizar a pintura? Será que ele foi morto por causa de seu ato? 

Enfim, são perguntas ainda sem respostas devido à ausência de fontes 

Assim como no trabalho e nos benefícios, também “houve diferenças entre as políticas 

nazistas e o grau de violência direcionadas aos diferentes grupos de vítimas”
49

. Atentando 

para a figura do guarda, cujo foi desenhado no lado esquerdo superior e inferior pintura, é 

possível pontuar a fiscalização dos campos de concentração. O supervisionamento era 

realizado pelos soldados da SS e pelos Kapos
50

, isto é, prisioneiros destinados a cargos de 

fiscalização e mantimento do funcionamento do sistema concentracionário. Segundo Primo 

Levi
51

, os Kapos podiam ocupar posições de chefes das brigadas de trabalho, chefes de 

alojamento, podiam trabalhar nos escritórios administrativos do campo, entre outras funções.  

O Kapo pode ser representado, na pintura, pelo desenho de um indivíduo com parte da 

roupa diferente dos demais prisioneiros. Isso sinaliza que seu papel dentro do campo é 

diferente dos demais. Apesar da infraestrutura de muros altos, cercados, com cabines de 

vigilância, etc, o funcionamento do universo concentracionário seria impossível sem a atuação 

dos Kapos. “Eles mantinham os locais de trabalho sob vigilância, distribuíam tarefas de 

trabalho [...] Eles foram autorizados a denunciar infrações de prisioneiros e "sabotadores", e 

poderiam usar violência gratuita e  arbitrária”
52

. 

 Dado isso, pode-se compreender que a violência presente no interior dos campos 

poderia partir tanto da figura dos agentes nazistas quanto da atuação dos prisioneiros 

escolhidos para exercer funções consideradas superiores. “Algumas ainda tinham um traço de 

                                                
48

 Tradução própria do trecho: The society of the concentration camp was a system os glaring differences and 

extreme inequality. Although countless prisoners starved in misery, a small number led a life of veritable luxury. 

Although many were literally worked to death, others did not need to work at all. Although most lived in constant 

fear of violence, others could torment and murder with impunity [...] The social structure distributed goods, 

power, and privileges, established and destroyed social ties, and guided life and death. SOFSKY, Op. cit. p.117. 
49

 CAVALCANTE, Op. cit. p.8. 
50

 É um termo alemão que deriva diretamente do italiano. Significa líder, chefe. “Kapo: Prisoner-functionary 

who supervised a work Kommando. He kept the work sites under surveillance, distributed work tasks, and was 

responsible for his Kommando being complete”. SOFSKY, Op. cit. p.284. 
51

 LEVI, Op. cit. 2016. 
52

 Tradução própria do trecho: They kept the work sites under surveillance, distributed work tasks [...]. They 

were authorized to report prisoner infractions and "saboteurs", and could use gratuitous, arbitrary violence.  

SOFSKY, Op. cit. p.192. 
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humanidade, mas muitas eram criminosas que mantinham privilégios de suas posições 

exercitando crueldades e barbáries”
53

. Todavia, é importante ressaltar que o exercício da 

repressão por esses dois atores é distinto, uma vez que enquanto os soldados da SS exerciam 

essa atitude seguindo concepções ideológicas de superioridade e inferioridade racial, os 

prisioneiros foram, em sua maioria, induzidos a colaborarem com a violência praticada dentro 

dos campos. 

Em vista do exposto, apesar de existir pouquíssimas informações acerca da Pintura de 

Königsgraben, é possível compreender alguns fatores essenciais da dinâmica interna dos 

campos de concentração nazista. Além disso, a utilização das experiências daqueles que 

conseguiram “resistir” à repressão de um governo marcado por crimes de ódio acompanho de 

uma base teórica colaborou para uma melhor análise desse evento histórico. Por conseguinte, 

é interessante ressaltar como os diferentes papéis da memória, seja ela individual (através de 

relatos de experiência) ou coletiva (de um grupo representado em uma pintura), pode ser 

correlacionado com a finalidade de aperfeiçoar o conhecimento de momentos históricos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As imagens da fonte utilizada neste trabalho podem ser encontradas em vários sites 

online. No entanto, elas foram originalmente publicadas no site A Teacher’s Guide to the 

Holocaust
54

 de domínio da Florida Center for Instructional Technology.  O site tem o 

propósito de disponibilizar diversas fontes, explicações, músicas, jogos, entre outros 

conteúdos, para que os professores possam ter diversos recursos para ensinar sobre o 

Holocausto em sala de aula. 

A utilização de fontes históricas em sala de aula são essenciais para auxiliar a produção 

de conhecimento histórico, em que o professor atua como mediador nesse processo de 

aprendizagem. Assim, com a disponibilidade de uma variedade de fontes, é possível para o 

educador estimular seus alunos a interpretar, a criticar, a contextualizar, a perceber qual seu 

valor simbólico, etc, para que o próprio educando possa participar (seja sujeito em si)  nessa 

construção de saber. Com isso, ampliando as possibilidades, para além dos livros didáticos e 

das aulas expositivas, a Pintura de Königsgraben pode, por exemplo, ser uma das ferramentas 

disponíveis para ensino de história. 

                                                
53

SCHLOSS, Op. cit. p.105. A autora foi enviada para Birkenau, onde existia uma sessão voltada apenas para as 

mulheres, portanto, existam Kapos tanto homens quanto mulheres.  
54

 Acesso disponível em <http://fcit.usf.edu/holocaust/>  

http://fcit.usf.edu/holocaust/
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Partindo dessa perspectiva, segundo a Base Nacional Comum Curricular de 2018
55

, no 

referente a Competências específicas de História para o Ensino Fundamental, consta no 

conteúdo do nono ano do ensino fundamental II a unidade temática Totalitarismos e conflitos 

mundiais. Essa unidade propõe como objeto de conhecimento a emergência do fascismo e do 

nazismo, a Segunda Guerra Mundial e o aprendizado sobre os Judeus e outras vítimas do 

holocausto. Após o processo de ensino e aprendizagem desses conteúdos, é importante que os 

alunos tenham desenvolvido a habilidade (EF09HI13) de descrever e contextualizar os 

processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e 

as práticas de extermínio (como o holocausto). 

No que concerne ao ensino médio, a BNCC apresenta competências específicas para 

cada matéria, além das habilidades que devem ser desenvolvidas com as mesmas. Em 

História, há competências relacionadas a temas como território e fronteira, política e trabalho, 

indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, entre outros. Dessa forma, não há 

especificamente em qual ano (1º, 2º ou 3° ano do E. M) será dado qual conteúdo, o que 

dificulta a afirmação de que temas como o Holocausto será ensinado.  

Assim, no Brasil, o ensino do Holocausto tem a possibilidade de ser bem estimulada 

devido a sua presença no currículo escolar. Uma tentativa de salientar a importância desse 

assuntos foi a inauguração do Museu do Holocausto de Curitiba em 2011.  

Sendo o primeiro museu brasileiro a abordar a temática do Holocausto por meio da 

memória das vítimas e dos sobreviventes, a exposição apresenta a história e vários artefatos 

de judeus refugiados no Brasil, como passaportes, fotos, livros, bilhetes, entre outros. Assim, 

alguns sobreviventes compartilham suas histórias de vida, além de algumas famílias 

contribuíram com depoimentos sobre o processo de fuga e a formação de uma nova vida no 

país. Além disso, o museu conta com a possibilidade de os alunos de escolas públicas e 

privadas serem recebidos com uma visitação guiada.  

 

 

                                                
55

 Acesso disponível em <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-da-bncc>  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-da-bncc
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A EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO FARROUPILHA: 

A TENTATIVA DA CONSOLIDAÇÃO DE UM DISCUSO HISTÓRICO 

Wanderson Oliveira dos Santos
1
 

 

 A Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha (set.1935 – jan.1936) foi 

idealizada pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (FARSUL), com o 

apoio da prefeitura de Porto Alegre e do Governo do Rio Grande do Sul e organização do 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS), produtor de muitos 

trabalhos a respeito do tema.  

Arquitetonicamente, os pavilhões representavam uma tendência do inicio do século 

XX, baseado no modernismo, já observada na Exposição do Centenário da Independência do 

Brasil em 1922, no Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul utilizara uma arquitetura 

característica dessa década na cidade de Porto Alegre para mostrar que estava em compasso 

com as ideias que povoavam as demais capitais políticas brasileiras, como Rio de Janeiro e 

São Paulo. 

Algumas empresas instaladas em Porto Alegre fizeram questão de anunciar a 

participação nas comemorações do centenário da Revolução Farroupilha. A Ford Motor 

Company participou das comemorações com um stand. O Diário de Notícias também 

informou a participação da Casa Masson no evento comemorativo. Ou seja, a iniciativa 

privada tomava parte no evento como forma de promover seus produtos e serviços, exaltando 

o viés identitário do evento. 

Tratando da parte logística da Exposição, o evento contou com o apoio econômico da 

Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (FARSUL) e do Centro de Indústria Fabril, 

além da participação de membros do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul 

(IHGRS), grandes artíficies da construção de um discurso visando valorizar os feitos dos 

Farrapos. O sucesso do evento pode ser representado nos números: foram 3.080 expositores 

de sete estados e de setores importantes da economia do Rio Grande do Sul, além da 

participação de representantes do Uruguai, Paraguai, da Argentina e Itália distribuídos em 

dezessete pavilhões.
2
 

                                                           
1
 Mestrando em história política – Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  

2
 Número de expositores do RS e de outros estados 

Pavilhões do Estado do RS / Nº de Expositores 

Indústrias do Rio Grande do Sul 905 

Agricultura 804 

Indústrias estrangeiras 177 
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A Exposição estava no interior do embate entre Getúlio Vargas, então Presidente da 

República, e Flores da Cunha, governador do Rio Grande do Sul, e opositor político de 

Vargas, que vislumbrava centralizar cada vez mais seu poder, relegando os estados a segundo 

plano. Cunha era contrário a essa centralização, pois entendia ser esse um artifício para a 

perda de autonomia dos estados perante o governo central.  

 A ocasião da comemoração do centenário do início da Revolução Farroupilha tomou 

grandes proporções por todo estado, principalmente em Porto Alegre. Ao relembrar os feitos 

dos Farrapos, o Rio Grande do Sul procura se reafirmar como um estado com identidade 

própria, sem cometer o equívoco de ser anacrônico. No mesmo caso, em 1835, observamos 

uma tentativa de reafirmação dos valores gaúchos, potencializados com os feitos dos 

Farrapos, para nunca deixar cair no esquecimento o evento mais importante do calendário do 

Rio Grande do Sul, pretendendo a afirmação de sua identidade, sem deixar de imprimir um 

caráter patriótico no episódio. Jacques Le Goff assim entende a memória: 

 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamental dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e nas 

angústias
3
 

 

Como dito anteriormente, o historiador Walter Spalding foi o responsável pelo 

Pavilhão Cultural do evento organizado e promovido por órgãos governamentais. Esse 

ambiente da Exposição contemplava obras de pedagogia, pintura, arquitetura, escultura, 

música, literatura, fotografia e imprensa.
4
 A escolha de Spalding faz sentido por se tratar de 

um intelectual pró-Farrapos, já que o evento significou a afirmação do discurso heroico dos 

                                                                                                                                                                                     
Cultural 294 

Pecuária 287 

Total de Expositores do RS 2.467 

Pavilhões de outros estados / Nº de Expositores 

Estado de São Paulo 62 

Minas Gerais 184 

Santa Catarina 168 

Paraná 38 

Pernambuco 75 

Amazonas 31 

Pará 55 

Total de Expositores de outros estados 613 

Total dos Expositores 3.080 

CERONI, Giovani Costa A exposição do Centenário da Revolução Farroupilha nas páginas dos jornais Correio 

do Povo e a Confederação. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2009, p.78. 
3
 LE GOFF, Jacques. História e memória. Tradução de Bernardo Leitão. Campinas: Editora da Unicamp, 1990, 

p.  476. Disponível em: <http://memorial.trt11.jus.br/wp-content/uploads/Hist%C3%B3ria-e-

Mem%C3%B3ria.pdf>. Acesso em 04 set. 2014. 
4
 Ibid.,p.16 
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Farrapos como preponderante. Sandra Jatahy Pesavento indica que enquanto se acentuava a 

perda da relativa posição do Rio Grande Sul na economia nacional, e com a centralização 

política e administrativa, diminuíam as chances de barganha com o centro. Pesavento 

acrescenta que vigorava no estado do Rio Grande um clima de euforia e crença nas 

possibilidades, que ―cooperava com o progresso nacional‖ do pós-30. Pesavento, conclui que 

indiscutivelmente, em 1935 o acontecimento buscou estabelecer um verdadeiro marco, 

juntando passado e presente e insinuando o próprio futuro, que se acreditava ser de pujança 

econômica. Em suma, o Rio Grande procurava evidenciar o progresso sem se despojar de um 

passado que o nobilitava.
5
 

 

ANÁLISES ESPECÍFICAS DE TEMAS LIGADOS À  

REVOLUÇÃO FARROUPILHA NOS JORNAIS 

PARTICIPAÇÃO DE ÍNDIOS E NEGROS 

Durante a pesquisa nos jornais Correio do Povo e Diários de Notícias não 

encontramos menções honrosas a essas duas etnias que participaram ativamente da Revolta 

Farroupilha. O silêncio pode ser interpretado como uma forma de esconder um fato 

indesejado ou ainda uma maneira de criar uma seletividade dos acontecimentos. Tenta-se 

recordar ou evocar apenas o que se julga importante ou digno de lembrança para 

representantes de determinada visão ideológica, responsáveis por essa seleção. Cabe a 

pergunta: até que ponto o Rio Grande do Sul do século XX gostaria de ter sua origem ligada a 

de índios e negros, com esses personagens fazendo parte da Revolução Farroupilha? 

 Impossível não pensar o esquecimento da participação desses dois grupos nas 

comemorações como uma estratégia de evitar traumas, como Michael Pollack mesmo diz 

pode ser um grande embate entre uma sociedade dominante, no caso do Rio Grande do Sul, 

de homens brancos orgulhosos dos feitos de seus ancestrais, contra grupos minoritários.
6
 

Obviamente, partimos do princípio de que a escolha do que será destaque do jornal é uma 

escolha editorial, da mesma forma, os organizadores do evento tinham uma gama enorme de 

possibilidades nas mãos no que diz respeito ao que deveria ser lembrado e esquecido. O par 

lembrar/esquecer não se trata de algo casual e sim um fato sempre a ser considerado quando 

analisamos o discurso de um meio de comunicação.  

                                                           
5
 PESAVENTO, Sandra Jatahy. A Revolução Farroupilha. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003, p. 13. 

6
 POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n.3, 1989, p.5. 
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OS MITOS FARRAPOS 

O clima de exaltação aos farroupilhas não se restringia aos preparativos para o evento. 

Com o título Mithos, symbolos e legendas, Andre Carrazzoni escreveu para o Correio do Povo 

em 08 de setembro, exaltando os feitos de mitos republicanos como Bento Gonçalves, o 

General Neto e Giuseppe Garibaldi. 

 
Nas próximas festas do centenário da Revolução Farroupilha, afora a 

accentuação  das causas e efeitos da epopeia republicana de 35, para maior 

conhecimento e melhor julgamento dos contemporaneos, também se irá 

observar o reflorescer do symbolos e legendas decorativas da scena 

hystorica. O deccenio que marca a vida e morte da República de Piratiny 

está tocando desse raio de graça, que é plenilúnio do romance, da poesia e do 

espírito cavalheiresco banhando os quadros severos da história. Certas 

figuras que o atravessam e são os próprios baixos-relevos do friso 

monumental da história do Brasil se revestem hoje de ornamentos 

legendários e de contorno myticos. Bento Gonçalves da Silva, primeiro 

general e primeiro mandatário da Republica, bate-se em duelo com Onofre 

Pires e ante o adversário cahido a seus pés, à orla do bosque que é o oásis 

dos coxilhões melancólicos do sul, rasga a própria camisa para estancar o 

sangue a jorrar do mortal ferimento. Antonio de Souza Netto, chefe da 

famosa cavallaria que esculpiu na pompa rio-grandense os  ágeis grupos 

equestres das sua legiões equestres das suas legiões de centauros, converte-

se em cavaleiro andante da jovem república e ao primeiro apello da 

pacificação da província, batendo nos copos da espada, responde com uma 

exaltação historica, uma insolencia marcial, uma euphoria guerreira dignas 

dos conquistadores hespanhóes: enquanto tiver mil piratyninenses  e dois mil 

cavalos, a resposta será esta...‖ 

Arco-íris romântico abrindo entre as tormentas de ódios e paixões, nem os 

poema idyllico do coração humana falta ao drama dos Farrapos: Garibaldi 

―condotiteri‖   e apostolo compõe a pastoral americana do seu destino com a 

sonhadora mulher que – ―belíssima figlia del Continente – havia de ser como 

elle, a heroína de dois mundos. 

São essas figuras que varam as névoas do tempo enchendo a historia de 

transfigurações poeticas ou legendas e, deformações lyricas da realidade ou 

mythos. 

As festa farroupilhas celebrando os numes  tutellares do civismo sul-rio-

grandense e evocando os themas extraordinarios do heroismo nacional, vão 

reconciliar-nos também com aquella luminosa e transente ingenuidade que 

sempre foi a matéria-prima das mais desinteressadas creações do espirito 

collectivo.
7
 

 

 

Aqui, percebemos uma forma utilizada pelos jornais para propagar e perpetuar os 

feitos Farroupilhas. Ao recuperarmos o que John B.Thompson trata como Ideologia e sua 

propagação, podemos perceber um esforço do jornal em transformar os principais 

                                                           
7
CARRAZZONI, André. Mythos, symbolos legendas.  Correio do Povo. Porto Alegre: 13 de setembro de 1935, 

p.03. 
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personagens da Revolução Farroupilha em heróis. Com a invenção de meios de comunicação 

de massa, como os jornais, os fenômenos ideológicos podem tornar-se fenômenos de massa, 

isto é, prossegue Thompson, capazes de afetar um grande número de pessoas em locais 

diversos e distantes.
8
Além disso, observamos traços de um romantismo e de um positivismo 

histórico, pois os personagens da Revolução Farroupilha são tratados como heróis, algo bem 

típico no modo de entender o mundo no século XIX. Seria essa uma forma de envolver toda a 

sociedade gaúcha nas comemorações e pensar neles como mentores intelectuais e morais do 

futuro do Rio Grande do Sul. Figuras como Bento Gonçalves, Garibaldi e Antonio Souza 

Netto seriam os forjadores de um estado guerreiro, sempre pronto a se insurgir contra o que 

considerariam injustiças praticadas contra os gaúchos.  

 Outra matéria que procura exaltar toda a simbologia da Revolução Farroupilha e a sua 

importância para as gerações futuras está no dia 19 de setembro do Correio do Povo
9
. Em Os 

Farrapos atiram-nos a tocha!, o autor do texto, um imigrante italiano e intelectual Sante 

Uberto Barbieri, destaca valores presentes na Revolução Francesa – liberdade, igualdade e 

fraternidade. Seriam os Farrapos os responsáveis por reclamar pelos altos impostos pagos 

pelos gaúchos ao governo imperial e lutar por uma maior justiça fiscal para o Rio Grande do 

Sul. Na visão de Barbieri, a fraternidade uniria todos os gaúchos em prol da Revolução em 

uma sociedade sem patrões e escravos.Por fim, a liberdade é um valor importante também 

atrelado aos revoltosos gaúchos. Os homens devem ser livres, na visão de Barbieri, tendo a 

bandeira do Rio Grande do Sul como um estandarte representante contra o despotismo. O 

autor do texto só não se manifesta na questão da liberdade para os negros que se encontravam 

na condição de escravos tanto dos imperiais quanto dos Farroupilhas. Mais uma vez, nota-se 

um discurso voltado para o homem branco de posses, utilizando ideologias europeias. 

MULHERES NA REVOLUÇÃO FARROUPILHA 

Ainda tratando das minorias participantes da Revolução, a mulher é valorizada em 

uma matéria do mesmo jornal que noticiou a inauguração da Exposição. Um texto muito 

atual, de autoria de Anitta R.Pires, e em consonância ao discurso moderno das conquistas das 

mulheres na sociedade na qual vivemos. Algumas figuras da Revolução são destacadas, como 

a de Anita Garibaldi, considerada uma grande heroína do Rio Grande do Sul. ―As mulheres 

                                                           
8
 THOMPSON, John B. Ideologia e Cultura Moderna: teoria crítica na era dos meios de comunicação de 

massa. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995, p.31. 
9
 BARBIERI, Uberto. Os Farrapos atiram-nos a tocha!Correio do Povo. Porto Alegre: 19 setembro de 1935, 

p.14. 
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Farroupilhas‖ são descritas como guerreiras, sempre dispostas a resistir a todo tipo de 

violência e injustiças em favor da Revolução. Sem dúvida, personagens lembradas a cada 

comemoração desse episódio histórico
10

.  

NACIONALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES 

Em 08 de setembro o jornal Correio do Povo destacou aos eventos da Semana da 

Pátria, em comemoração ao sete de setembro, dia da independência do Brasil
11

, atrelando à 

comemoração nacional aos feitos dos farrapos. Ao unir dois momentos importantes da 

história do Brasil, quase igualando a proclamação da República no Brasil aos feitos dos 

Farrapos, mais uma vez, notamos a intenção da nacionalização do evento mais importante da 

história do Rio Grande do Sul com uma data cívica nacional. A estratégia de integrar e 

aproximar ainda vez mais o estado do Rio Grande do Sul ao restante do país, naquele 

momento, tornou-se algo essencial para o sucesso da exposição e eficaz para não transformar 

o evento em algo apenas voltado para o público local.  

Já no dia 20 de setembro de 1835, após meses de preparação, finalmente chegava o dia 

de abertura da Exposição do Centenário Farroupilha. Além disso, os jornais do dia 21 de 

setembro mostravam como as comemorações pela data eram celebradas pelo Brasil nos níveis 

legislativo e executivo, através de discursos ou menções do fato por importantes 

personalidades. O Ministro da Guerra enviara à meia-noite daquele sexta-feira um telegrama 

ao governador do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, com os dizeres: 

 

Toda a Nação Brasileira estremece de emoção e orgulho a recordar os feitos 

gloriosos da epopeia farroupilha, no momento em que se comemora o 

centenário. Exército Nacional guarda vigilante e orgulhosos tradições de 

honra e bravura do povo brasileiro vinculado intimamente ao glorioso Rio 

Grande do Sul desde albores nacionalidade, envia por meu intermédio aos 

seus nobres filhos, calorosa saudação com mais ardentes votos que continue 

sua senda de trabalho e prosperidade para maior glória da Pátria Brasileira.
12 

 

 O discurso acima tem grande valor de encaixar a Revolução Farroupilha em um 

episódio não regional, mas nacional, sendo um capítulo não a ser esquecido pelos gaúchos e 

brasileiros, mas sim lembrado eternamente por todos aqueles que valorizam a unidade 

                                                           
10

 PIRES, Anitta R. A Mulher e a epopeia Farroupilha. Correio do Povo. Porto Alegre: 25 setembro de 1935, 

p.10. 
11

 O dia da Pátria e os heróis de 35. Correio do Povo. Porto Alegre: 21 setembro de 1935, p.4. 
12

 A Commemoração do Centenário Farroupilha na capital do paiz. Correio do Povo. Porto Alegre:21 setembro 

de 1935, capa. 
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nacional e bravura que, segundo o artigo, não se limita ao povo gaúcho, mas sim ao povo 

brasileiro como um todo. A nacionalização da Revolução Farroupilha é uma peça-chave nessa 

engrenagem pretendida pela Exposição do Centenário de conclamar todos os brasileiros a 

comemorar uma data tão cara ao Rio Grande do Sul e que sempre sofreu com controvérsias e 

a pecha de ser ligada apenas aos gaúchos, muitas vezes acusados de separatistas. 

Continuando a análise das notícias, observamos que no Instituo Histórico, no Rio de 

Janeiro, houve sessão solene, presidida por Manoel Cícero, em comemoração à data. O 

escritor Barbosa Lima Sobrinho, o historiador Souza Docca, que tanto escreveu sobre a 

Revolução Farroupilha, Rodrigo Octávio Filho e Basilio Magalhães, o Coronel Octavio de 

Lencastro Guimarães e Canabarro Reichardt participaram do evento na Capital Federal. Ainda 

no Distrito Federal, o Teatro Municipal foi palco de uma sessão cívica, aberta a toda 

população, que teve a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Rio Grande do Sul, do 

―Canto do Lavrador‖ e do ―Canto Pagé‖, ambos com letra de Paulo Barros e música de Heitor 

Villa Lobos, além de discursos de Miguel Timponi, Secretário do Interior e Segurança do 

Distrito Federal; Victor Russomano, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. 

O Deputado Federal e grande figura política do Rio Grande do Sul, Borges de 

Medeiros, escreveu ao Jornal do Brasil de 20 de setembro, como descreve o Correio do Povo: 

 

Nenhum crítico ou historiador de qualquer época sejam quais forem as ideias 

e preconceitos que o dominem poderá jamais negar que a revolução rio-

grandense de 1835 o espírito da liberdade, civismo e heroísmo que lhe 

imprimiu excepcional relevo na formação política do Brasil. Se a Revolução 

farroupilha foi o principio da explosão do sentimento autonomista que 

poderia transigir e contentar-se com a monarchia federativa, a reacção 

imperial e a força das circunstancias sob a influencia decisiva do meio 

determinaram, afinal, sua transformação em um movimento typicamente 

republicano, o Brasil de hoje só tem razões para glorificar o centenário da 

grande epopeia rio-grandense, memoriando-se no livro das festas 

nacionais.‖
13

 

 

 No texto acima, percebemos claramente o desejo de relacionar a Revolução 

Farroupilha não a um movimento separatista e antibrasileiro, mas sim algo ligado à liberdade 

dos povos e a um projeto federalista
14

. O republicanismo de seus líderes seria exaltado em um 

momento (anos 1930) no qual o projeto de República passava por uma ruptura com a chegada 

ao poder de um representante da oligarquia gaúcha, derrotando líderes de São Paulo e Minas 

                                                           
13

Idem. 
14

Mais uma vez, cabe lembrar o apontamento feito Maria Medianeira Padoin sobre o tem, quando a comprova o 

equívoco do argumento de que os Farrapos não teriam sido separatistas porque defendiam o federalismo, já 

mencionado no ponto 1.1 deste trabalho. 
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Gerais. A herança de bravura e patriotismo seria lembrada em detrimento do sentimento 

separatista dos Farrapos. Mais uma vez, apontamos o uso da palavra ―nacional‖ no discurso e 

a exaltação do republicanismo dos Farrapos, algo antes considerado negativo, principalmente 

na época do império, ganhou contornos positivos na matéria.  

No Senado, também houve Sessão solene presidida por Medeiros Netto e diversos 

senadores homenagearam a data, lembrando os feitos heroicos do lideres Farrapos. O senador 

de Pernambuco, José Sá, pediu que constasse na ata daquele expediente um voto de 

congratulações ao povo e ao governo do Rio Grande do Sul. Arthur Costa, senador por Santa 

Catarina, enalteceu a bravura de sua conterrânea, Anita Garibaldi, e lembrou as figuras que 

defenderam o lado imperial como Duque de Caxias, artífice da Paz do Poncho Verde
15

. 

MILITARIZAÇÃO E POLITIZAÇÃO DO EVENTO 

Tratando das comemorações no Rio Grande do Sul e a Exposição do Centenário, uma 

parada militar que reuniu 50 mil pessoas no Parque Farroupilha. As tropas do desfile foram 

comandadas pelo coronel do Exército João de Deus Canabarro Cunha, comandante geral da 

Brigada Militar, que se fazia acompanhar de seu estado maior.  

 

Conforme traçado previamente elaborado pelo comando geral da 3ª Região 

Militar, as forças alinharam-se ao largo do Parque Farroupilha, nos trajectos 

de compreendidos pela Avenida João Pessoa, José Bonifácio de Oliveira e 

Oswaldo Aranha até a tribuna official aramada à frente do edifico da Escola 

Normal General Flores da Cunha.  

Não tendo comparecido à parada militar de hontem pela manhã, por motivos 

superiores, os corpos do Exército aqui sediados, assumiu commando geral 

das tropas o coronel João de Deus Canabarro Cunha, commandante geral da 

brigada militar do Estado. 

Além das unidades da Brigada Militar, Tiros de Guerra, Gymnasios 

militarisados e Collegio Militar, participaram também desse grande certame 

militar fuzileiros navaes dos vasos de guerra brasileiros e uruguayos, que 

aqui se encontram aportados, e também um pelotão de cadetes da Escola 

Militar de Realengo, vindo esta da capital especialmente para esse fim sob o 

commando do cadete Moacyr Ribeiro Coelho.
16

 

 

 O artigo acima mostra a militarização do evento. Nada mais natural quando 

lembramos que os principais artífices da Revolta eram militares, inclusive, com serviços 

prestados ao Império do Brasil, sendo que muitos se tornaram combatentes da Guerra do 

Paraguai (1864-1870). Assim, torna-se impossível dissociar o elemento militar das 

                                                           
15

 A sessão de hontem no Senado. Correio do Povo. Porto Alegre:21 setembro de 1935, capa. 
16

 Uma empolgante demonstração militar. Correio do Povo. Porto Alegre:21 setembro de 1935, p2. 
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comemorações, ainda mais se lembrarmos de que nossa República foi idealizada por eles. Ou 

seja, um evento só se tornaria oficial e reconhecido pelo governo brasileiro se tivesse a 

presença de representantes das forças armadas.  

Ao pesquisar os jornais de 1935, percebemos o uso feito da Exposição por políticos 

que visitaram os stands, em Porto Alegre, no intuito de ―colar‖ sua imagem ao evento, 

rendendo, assim, importantes dividendos ao seu capital político. Porém, a mercantilização das 

comemorações, nesse caso, não transformou a comemoração em algo frio, pois nota-se, 

através da leitura de jornais, o envolvimento de representantes de várias partes do Brasil que 

chegavam à eufórica capital Porto Alegre, assim descrita pelos periódicos da época.
17 

Em meio a tantas notícias sobre as comemorações, a chegada do Presidente Getúlio 

Vargas que chegara ao local da parada militar às 09h30, acompanhado do governador Flores 

da Cunha, Francisco José Pinto, chefe da Casa Militar da presidência, além de outras 

autoridades. Todos receberam continências das tropas formadas para o desfile. Como 

representante maior do Estado brasileiro, Vargas seguiu para a Tribuna Oficial para assistir ao 

evento, ao lado de representantes de outros estados e países como Borrar Fabini, Consul do 

Uruguai, e o ministro Justo Prieto, representante do governo paraguaio. 

 Embora estivessem em campos políticos opostos, o governador Flores da Cunha e o 

presidente Getúlio Vargas precisavam vender uma imagem de parceria entre as duas esferas 

de poder, pelo menos durante as comemorações do Centenário Farroupilha. Em seu discurso, 

Cunha lembra que Vargas é ―filho do pago gaúcho‖ e exalta o amor pelo Rio Grande do Sul 

do mandatário. O então governador do Rio Grande do Sul também ressalta o esforço feito 

pelo presidente da República em se fazer presente, mesmo com todos os compromissos que 

porventura devesse a ter e ainda elogia o governo vigente indicando que este reconstruiu ―o 

edifício político, administrativo e econômico do Brasil‖. Seriam os novos tempos do Brasil 

anunciados por Flores, onde podemos visualizar um país mais voltado para as atividades 

econômicas urbanas e comprometido com a ―modernização‖ da cadeia produtiva do país
18

.  

No dia 24 de setembro, Vargas discursaria no pavilhão paulista. Cabe lembrar o 

embate de Vargas, já citado anteriormente, com o estado de São Paulo em 1932. A paz 

parecia estar selada entre o presidente do Brasil e o importante estado da federação. Os 

paulistas pareciam estar à frente no quesito qualificação do profissional, de acordo com 

Getúlio Vargas. Representante de uma visão que exaltava o trabalho e o trabalhador, Vargas, 
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 Conclusão baseada na leitura dos jornais Correio do Povo e Diário de Noticias de setembro de 1935 
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 A saudação do governador ao presidente da República.Correio do Povo. Porto Alegre:24 setembro de 1935, 

p11. 
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nesse discurso, elogiava as iniciativas do estado de São Paulo de criar escolas 

profissionalizantes. Note-se que a Revolução Farroupilha fica em segundo plano nessa visita 

do Presidente da República ao pavilhão paulista, reforçando o caráter político e diplomático 

da presença do mandatário do Brasil à Exposição da Revolução Farroupilha.  

 Ainda no dia 24 de setembro, Vargas discursa celebrando o centenário da Revolução 

Farroupilha que segue na íntegra
19

: 

 

Meus Senhores:  

Na qualidade de riograndense e como Presidente da República, levanto-me 

junto ao fogão gaúcho para dirigir algumas palavras de amizade e de 

cumprimento às brilhantes delegações estrangeiras que, com a sua presença, 

vieram abrilhantar as festividades comemorativas do Centenário Farroupilha. 

Não devemos esquecer o caráter excepcional que essas delegações 

emprestam a este ato, revestindo-o de significação toda especial. Temos uma 

embaixada da República Argentina, um dos países mais ricos e bem 

organizados da América, que para aqui enviou, além de um dos seus vasos 

de guerra, uma esquadrilha de aviões, e, como Embaixador, o Contra-

almirante Leon Scasso, figura de grande destaque no seio da gloriosa 

Marinha da República irmã. Temos a representação da República do 

Uruguai, não menos brilhante, chefiada por um Ministro de Estado, o Sr. 

Augusto César Bado, espírito jovem e culto, pertencente à nova geração 

intelectual uruguaia. Temos, enfim, a representação da República do 

Paraguai, chefiada pelo ilustre Ministro da Justiça e Educação desse país 

amigo, homem culto e de elevada projeção nos meios educacionais, enviado 

em visita especial ao Brasil, no desempenho de uma missão cultural, que 

tanta simpatia tem por nós, — o Paraguai, que ainda utiliza como linguagem 

nacional o idioma nativo de seus filhos. Todas as vozes que se fizeram ouvir 

nas celebrações a que temos assistido timbram em acentuar, confirmadas 

pelos aplausos gerais, o caráter de brasilidade, não só do grande 

acontecimento histórico que se comemora, como também dos sentimentos 

externados nas manifestações oficiais e populares promovidas em 

homenagem aos heróis da epopéia de 1835. Esses sentimentos e afirmações 

da unidade pátria, tão vivos no povo riograndense, são os mesmos que 

dominam os povos argentino, uruguaio e paraguaio, como o Brasil, nações 

soberanas e perfeitamente concientes dos seus altos destinos. Precisamos 

elevar os olhos além dos horizontes de cada país, para abranger o Continente 

americano, numa confraternização afetiva e duradoura. No momento em que 

as velhas nações, de civilização exausta, procuram limitar-se aos seus 

domínios coloniais para abastecimento de matérias-primas dos produtos 

lançados ao consumo mundial pelos países americanos, nada mais natural 

que estes se unam e congreguem, na legítima defesa dos seus interesses. 

Defrontando as barreiras levantadas sobre o nacionalismo econômico, na 

preocupação de fechar ainda mais o círculo da economia mundial, as nações 

do nosso Continente precisam abater os obstáculos que as separam, sejam 

fiscais ou sejam de simples distanciamento político, guardando, embora, 

intacta a sua soberania. Constituirão, assim, um resistente bloco econômico, 

político e financeiro, capaz de reagir contra a depressão geral e de 

salvaguardar os interesses comuns dentro das atividades pacíficas e 
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construtivas e sem espírito de hostilidade. O exemplo desta comemoração é 

sugestivo e animanos a não considerar uma utopia a possibilidade de nos 

unirmos, formando uma só família e transformando, dessa forma, o 

Continente americano em Continente da Paz. Ergo o meu copo à 

fraternidade dos países americanos, exultando pela feliz oportunidade, que se 

me oferece, para este apelo, que me permite entrever o novo rumo das nossas 

relações continentais e de cujo fortalecimento há de resultar, sem dúvida, 

maior garantia para o bem e a paz da humanidade. 

 

 Logo no início, notamos a iniciativa de Vargas de se colocar como um membro da 

sociedade do Rio Grande do Sul. Atitude que demonstra sua habilidade política, pois seria de 

grande importância ao mandatário máximo da nação atenuar a imagem de um presidente 

interventor e que teria esquecido seu passado como representante da elite gaúcha. Outro ponto 

abordado por ele dá conta da participação de representantes de nações vizinhas, clamando por 

uma união continental. Talvez Vargas percebesse a ameaça do imperialismo dos Estados 

Unidos já forte no continente americano. Em 1935, o governo brasileiro ainda não se definiria 

em seguir valores considerados democráticos (EUA) ou autoritários (Alemanha hitlerista). 

Assim, interpretamos a utilização desse documento como uma carta de intenções do governo 

brasileiro com mensagens destinadas ao público interno e externo.  

Com o passar dos dias, as notícias sobre a Exposição do Centenário da Revolução 

Farroupilha começaram a se tornar mais esparsas. Lembramos que nosso corte temporal de 

pesquisa diz respeito ao mês de setembro. Contudo, como dito anteriormente, é inegável que 

Correio do Povoe Diário de Notícias foram agentes de suma importância na divulgação e 

propagação do evento.  

CONCLUSÕES 

Ao analisar os jornais da época, fica perceptível a tensão entre Getúlio Vargas e Flores 

da Cunha. Contudo, observamos que durante a Exposição do Centenário da Revolução 

Farroupilha houve uma espécie de trégua onde os dois campos políticos souberam exatamente 

qual função simbólica cabia a cada um. As fotos e matérias de jornais mostram uma ativa 

participação de Vargas no evento, fato que nos faz pensar na real intenção do presidente 

naquela oportunidade. Estaria ele querendo angariar a simpatia de uma parte dos gaúchos 

avessa às suas políticas centralizadoras ou apenas demonstrando uma faceta polida de um 

político mais conhecido pela utilização de métodos não tão simpáticos à democracia para 

governar? Na nossa visão, Vargas foi hábil ao perceber a situação a que estava exposto e 
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tentou ao máximo se beneficiar do momento, lembrando, inclusive em seu discurso, sua 

origem gaúcha.  

 Tratando da Exposição propriamente dita, cabe ressaltar, mais uma vez, a sua 

grandeza. Porto Alegre se mobilizou para o sucesso daquele evento de uma maneira nunca 

vista na história da cidade. Os maiores jornais de Porto Alegre - Correio do Povo e Diário de 

Notícias - foram promotores da festa anunciando a chegada dos participantes vindos das mais 

diferentes partes do Brasil e, em alguns casos, da América do Sul e expondo os anúncios de 

empresas que vislumbraram o potencial mercadológico do evento e prontamente procuraram 

fazer correlações entre a Exposição e seus produtos. Tratando-se de um grande evento temos 

um exemplo de como um marketing ainda muito intuitivo se fazia presente em um mercado 

consumidor ainda embrionário, como por exemplo,as propagandas de lojas de departamento 

como a Adams, Hermans e Cia. e a vidraçaria Fischer. 

 Observando tal atividade com um olhar contemporâneo, percebemos uma forma de 

utilizar a identidade gaúcha, que tinha a Revolução Farroupilha como seu mito fundador 

como uma estratégia de alavancar as vendas dessas lojas, fazendo o consumidor se tornar uma 

participante da festa ao adquirir o produto em questão. A correlação com a atualidade está na 

venda de produtos alusivos aos megaeventos musicais e esportivos para os quais se produzem 

objetos exclusivos. 

 O Rio Grande do Sul escreveria mais uma página importante da sua história ao 

organizar com perfeição aquela exposição e, mais ainda, plantaria a semente da Semana 

Farroupilha a ser criada anos depois, com o mesmo intuito de unir o povo gaúcho no ideal de 

orgulho de ter nascido no Rio Grande do Sul e fazer parte de um povo que sempre lutou pelos 

ideais que julgava mais justo nas diferentes épocas históricas do Brasil. Sem dúvida, a 

Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha mostrou que os grandes nomes do Rio do 

Sul do Sul de outrora estavam mais vivos como nunca e sempre seriam convocados quando 

fosse necessário lembrar ao Brasil e ao mundo os feitos considerados heroicos por muitos 

gaúchos.  

 Por fim, cabe ressaltar como o Rio Grande do Sul também soube converter em 

prestígio a organização da Exposição. Se antes a intenção era mostrar a pujança industrial e da 

agricultura e pecuária do estado, além de desconstruir um discurso separatista da Revolução 

Farroupilha, ao fim dos mais de três meses de evento, a imprensa conseguiu construir uma 

imagem dos gaúchos como um povo sempre pronto a valorizar sua cultura, olhando para o 

passado, mas não se limitando a não pensar no seu futuro como um dos grandes membros da 
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República. São diversos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) espalhados pelo Brasil com 

encontros periódicos onde a cultura gaúcha é convocada como amálgama dos membros de 

uma sociedade ou simpatizantes dessa. Hoje, anualmente, no mês de setembro, o estado do 

Rio Grande do Sul comemora esse episódio da história gaúcha e do Brasil. Desde 1995, o dia 

20 de setembro é um feriado estadual, sendo lembrado através de danças e comidas típicas da 

região e tendo todos os ritos que fazem alusões aos heróis e episódios que marcaram a 

Revolução que colocou em campos opostos o Rio Grande do Sul e o Império do Brasil. 
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